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مورخ  ۱۵اپریل ۲۰۱۷

فضل الرحمن فاضل

سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان
(طرزی  ،غبار ،جاوید  ،فرهنگ ،خلیلی و حبیبی)
(متن تجدید نظر شده)
 - 1محمود طرزی :
در مطبوعات افغانستان  ،شاید کهنترین منبعی که از سید جمال الدین افغانی درآن یادآوری شده است  ،جریدهء سراج االخبار به
مدیریت شادروان محمود طرزی باشد  .در شمارهء سوم سال ششم آن جریده ( 22سنبله  1295هجری خورشیدی برابر با 13
سپتمبر  1916م ) ،مقاله ای را که سلطان محمد خان کابلی  ، 1راجع به سید جمال الدین افغانی از مجله «الهالل» به فارسی
ترجمه نموده  ،به نشر رسیده است.
در مورد مجلهء «الهالل» بایست یاداوری نمایم که از مشهور ترین ماهنامه های علمی وادبی چاپ مصر است که جرجی زیدان
داستان نویس ومورخ مشهور عرب آن را در سال  1892م در قاهره تاسیس کرد و نخستین شماره اش در اول سپتمبر سال
 1892برابر با دهم صفر  1310هجری قمری  ،از چاپ برامد وتازمان وفاتش یعنی سال  1914م مسئولیت آنرا بر عهده
داشت و پس از وفاتش فرزندان وی  ،امیل زیدان و شکری زیدان  ،راه پدر را ادامه دادند .این مجله تا کنون هم بعد از 123
سال به صورت منظم در قاهره به نشر می رسد.
من گمان داشتم این مقاله ای که سلطان محمد کابلی راجع به سید جمال الدین افغانی  ،ترجمه نموده است  ،شاید همان نبشته ای
باشد که محمد مخزومی نویسندهء کتاب « خاطرات جمال الدین افغانی – آراء وافکار» نگاشته و به جرجی زیدان ،بعد از
وفات سید جمال الدین ،جهت نشر در «الهالل» فرستاده است و محمد مخزومی به گونهء شکایت در صفحه  25کتابش از آن
مقاله  ،تذکر میدهد که جرجی زیدان  ،حصه ای از زندگینامهء سید را به چاپ رسانده و از نشر بخشی غفلت ورزیده است .
شیخ محمد رشید رضا هم از نشر زندگینامه سید جمال الدین توسط صاحب امتیاز الهالل  ،در کتابش « تاریخ االستاذ االمام»
تذکر میدهد  ،اما تاریخ نشر آن را درج نمی کند  .2عالوه بر آن ،جرجی زیدان کتاب مشهور دیگری هم دارد که به نام
«مشاهیر الشرق» یاد مى شود و در آن کتاب هم شرح حال مختصر سید ،درج شده است .

 ) 1سلطان محمد خان کابلی را محمود طرزی در شمارهء پنج میزان سال  1295هجری خورشیدی سراج األخبار ،هموطن عزیز
خویش خوانده است .موصوف در « مشن های اسکول» فرخ آباد واقع در « یو  -پی» (اتراپردیش) هندوستان  ،وظیفه آموزگاری را بر دوش
داشته و مدرس زبان های فارسی و عربی در آن مکتب ( مدرسه) بوده است.
 ) 2سرانجام اینجانب در ایامی که در قاهره ایفای وظیفه می نمودم ،بخشی از وقت خود را به ادامهء پژوهش در مورد سید جمال الدین
وقف نمودم و زمانی که میخواستم رسالهء « الرد علی الدهریین» سید جمال الدین را  ،به مناسبت یک صد و پنجاهمین سالگرد نخستین
حضور او در مصر  ،برای چاپ آماده کنم ،خواستم تا به نبشته جرجی زیدان هم دست یابم  ،همان بود که به ادارهء « دارالکتب و
الوثائق» مصر رفتم وخوشبختانه این نبشته جرجی زیدان را به دست آوردم  .جرجی زیدان این زندگی نامه سید جمال الدین را در اول
اپریل  1897م یعنی تقریبا چهار هفته بعد از وفات سید جمال الدین  -در حالی که روی جلد « الهالل» مزین با فوتویی از سید جمال الدین
است  ، -به نشر سپرده است .و در پینوشت افزوده است که این زندگینامهء سید را بر اساس نوشته شیخ محمد عبده و ادیب اسحاق و آنچه خود
از سید می دا نسته  ،به رشته تحریر کشیده است وشگفت انگیز اینکه وقتی اینجانب میان زندگینامهء سید در کتاب «خاطرات األفغانی» به
قلم محمد باشا مخزومی و آنچه در « الهالل» در سال  1897م به نشر رسیده است  ،مقایسه کردم؛ دریافتم که محمد باشای مخزومی فقراتی
را از « الهالل» اقتباس کرده است !.
جرجی زیدان است در سال  1861در بیروت لبنان تولد شده و سپس به آرزوی تحصیل طب رهسپار مصر شده و در آن دیار
مقیم گردیده است  .به گمان من مالقاتی میان او و سید جمال الدین در قاهره رخ نداده است زیرا سید در سال  1879م از مصر اخراج
شده است و با در نظرداشت این قرینه که جرجی زیدان در لبنان یک بار شامل فاکولتهء دوا سازی شده و مدتی بعد ،آن را ترک گفته و
سپس شامل ف اکولته طب شده و باز قصد سفر به مصر را کرده است  ،احتمال آن زیادتر است که با سید دیداری در قاهره نداشته است  ،اما
با شاگردان سید از نزدیک آشنا بوده ،به ویژه با شیخ محمد عبده آشنایی ژرف داشته است  .او که با زبان های عربی  ،عبری ،انگلیسی و
فرانسوی آشنا و همه را در لبنان فراگرفته بود ،با آمدن به مصر به صفت ترجمان با انگلیسها همکاری داشت و در سفر جنرال گوردن در
 1885م جهت محاصره مهدی سودانی و جنگ با وی  ،نیروهای اشغالگر انگلیسی را به سودان همراهی کرده است ؛ اما عشق و عالقه او
نگارش و روزنامه نگاری بوده است  .جرجی زیدان در آغاز کار با نشریه « المقطم» چاپ قاهره همکاری داشت و کتاب های زیادی به
خصوص در تاریخ اسالم نگاشته است و از کارهای ماندگار او تأسیس ماهنامهء « الهالل» است که آن را در  1892م تأسیس کرد  .این
ماهنامه هنوز هم در قاهره نشرات دارد و الهالل به مؤسسه بزرگ نشراتی تبدل شده است و دفاتر زیادی دارد .من گاه گاه به کتابخانهء آن
در قاهره سر زده از آثار موجود در آن استفاده میکنم « .الهالل» در پهلوی نشر منظم و ماهوار مجلهء " الهالل" کتاب هایی را به نام

د پاڼو شمیره :له  1تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

به هر ترتیب آنچه دراینجا مهم و قابل تذکر است  ،تبصرهء شادروان محمود طرزی ،بر آن مقاله ترجمه شده توسط سلطان
محمد کابلی است که یک ماه بعد از نشر آن ،در شمارهء پنجم سراج االخبار  ،به نشر رسیده است.
شادروان محمود طرزی می نگارد  ... « :در شمارهء  3سال  6سراج األخبار افغانیه  ،سوانح عمری عالمهء مشهور شرق
«السید جمال الدین افغانی» را از قلم یک فاضل هموطن عزیز خود درج صحیفهء افتخار نموده  ، 3در آخر وعده کرده بودیم
که در شمارهء آینده چیزی که خود سراج األخبار افغانیه هم در این خصوص خبر دارد ،آن را نیز عرض انظار قارئین کرام
خواهد نمود  .این است که بر ایفای وعدهء خود مسارعت ورزیده  ،می گوییم که خود این مدیر و سر محرر عاجز  ،با جناب
مشار إلیه  ،به دو واسطه معارفه و شناسایی دارم  .یکی شنیدگی  ،دیگری دیدهگی .اما شنیدگی مرا نیز « شنیده کی بود ،
مانند دیده» نباید انگاشت .چونکه درجه و شرف و اعتبار آن شنیدگی به درج هء دیدگی ،موثوق و معتبر است.
اگر بگویم که این عاجز  ،نام جناب عالمه را از هنگامی که خواندن و نوشتن فارسی را آموخته ام و ِورد زبان کرده ام ،هیچ
مبالغه نخواهد بود ....و آن ازین است که والد ماجد مغفورم « حضرت طرزی» یک قصیده مدحیهء غرایی در حق سید مشار
إلیه إن شاد فرموده  ،در کلیات اشعار چون آبحیات شان مسطور است»...
شادروان طرزی سپس به قصیده یی که با مطلع « نسیم صبح در گلشن وزید از جانب صحرا» اشاره نموده  ،با درج ابیاتی
از آن قصیده مینگارد .. « :از کلیات حضرت طرزی مطبوعهء کراچی  ،از قسم قصاید ،صحیفه  ، 71در کلیات مطبوع
اگرچه سید جالل الدین چاپ شده ؛ اما در اصل سید جمال الدین است».
شادروان محمود طرزی چنین ادامه می دهد :
« ...عالوهء معلومات عاجزانه در حق سید مرحوم  ،بر شنیدگی و دیدگی منحصر است که ازین شنیدن و دیدن ما  ،بعضی
مسأله های عجیب و اسرار های غریبی در سوانح عمری حضرت سید که جریده «الهالل» در مصر آن را به زبان عربی نشر
کرده و سلطان محمد خان کابلی ،آن را به فارسی ترجمه کرده ،عالوه کردن الزم میآید .مثال چون یکی یکبار بگوییم که جناب
سید در افغانستان به «سید جمال الدین رومی » مشهور و معروف بوده است ،نه « سید جمال الدین افغانی » آیا سراسر مسأله
را یک تبدیل ناگهانی نمیدهد؟  ،چسان نمیدهد ! ،در حالی که در مصر  ،شام  ،قسطنطنیه  ،هند  ،حجاز و اروپا  ،به سید جمال
الدین افغانی شهرت داشته باشد و خود افغان ها تنها یک چند سالی آن را دیده باشند و آنهم به عنوان « سید جمال الدین رومی »
دیده و شناخته باشند و سید «رومی » گفته و مدحیه ها در حق او سروده باشند  ،آیا غریب یک واقعه یی شمرده نمىشود؟.
شنیدنی های من عبارت از بعضی فقراتی است که در حق حضرت عالمه از زبان والد بزرگوار مرحومم حضرت طرزی
صاحب و استاد مرحوم مال محمد اکرم و برادر بزرگوارم خازن الکتب صاحب شنیده بودم  ،میفرمودند که در زمان سلطنت
اعلیحضرت «امیرمحمد اعظم خان» یکی از أجله علمای روم از راه کراچی  ،اول به قندهار و باز به کابل آمده بود که در
علوم نقلیه و عقلیه  ،صاحب ید طوال ودر حکمت و فلسفه بی همتا بود  .زی و قیافتش به زی و قیافت علمای روم بود .

«کتاب هالل» ب ا داستان ها و ناول ها و کتابهایی را برای کودکان به نشر میرساند که کتاب های چاپ شده از طرف این مؤسسه به صدها
عنوان کتاب بالغ می گردد .هفته نامهء « المصور» نیز یکی از مجالتی است که از طرف این مؤسسهء کهن به نشر میرسد.
از آثار نشر شده و مهم جرجی زیدان کتاب های تاریخ تمدن اسالمی در پنج جزء و تاریخ ادبیات زبان عربی در  4جزء  ،تاریخ
عمومی فراماسونی  ،مشاهیر شرق در  2جزء و تاریح جدید مصر است  ،افزون بر کتاب های یاد شده ،ناول هایی نهایت دلچسپ و داستان
های تاریخی را که اکثر آن به رویدادهای تاریخ اسالم و مسلمانان ارتباط میگیرد ،نگاشته است .اگرچه محتوای این کتاب ها خالی از سهو و
خطا نیست و اشتباهات تاریخی هم در هر کدام به مالحظه می رسد ؛ اما به نسل جوان ،معلوماتی را راجع به آن رویدادها با زبان شیوا
فراهم می کند و عشق و عالقه را در میان نسل جوان به کتا بخوانی افزایش می دهد  .این کتاب ها عالقمندان زیادی در میان جوانان جهان
اسالم دارد ،از همینرو شماری از آن کتاب ها به زبان های فارسی ،ترکی  ،ار دو و آذربایجانی و شاید چند زبان دیگر نیز ترجمه شده است.
برخی از رمان های نوشته شده توسط جرجی زیدان عبارت است از :
 - 1هفدهم رمضان  ،داستانی در مورد شهادت حضرت علی رضی هللا عنه در هفدهم رمضان سال چهلم هجری قمری- 2 ،
دوشیزهء قریش  - 3،ارمانوسه مصري - 4،زیبای كربالء ( در مورد زینب بنت علی ) - 5،حجاج پسر یوسف  - 6 ،فتح اندلس - 7،أبو مسلم
خراساني ( داستان سقوط خالفت اموي)- 8 ،شارل و عبدالرحمن ( داستان فتح اسالمی در اروپا)  - 9عباسه خواهر هارون الرشید( خلیفهء
عباسی)  - 10 ،امین و مامون  ( :در مورد دو پسر هارون الرشید) - 11 ،عروس فرغانه  - 12 ،أحمد پسر طولون  - 13 ،عبد الرحمن
الناصر ( در مورد موسس دولت اموی در اندلس) - 14 ،دختر قیروان - 15،صالح الدین ایوبي ( در مورد جنگ های صلیبی ) - 16 ،جهاد
عاشقان  - 17 ،شجرة الدر ( یکتن از بانوانی که در مصر به فرماروایی رسید) - 18شورش در ترکیه عثمانی  - 19 ،أسیر مهدي سودانی ( در
مورد قیام عرابی پاشا و مهدی سودانی  - 20دوشیزهء غسان  ،و آثار دیگر.
 ) 3بایست یادآور شد که سلطان محمد خان کابلی زندگینامهء سید را از ماهنامهء « الهالل» چاپ مصر  ،ترجمه نموده و به تاریخ 10
جنوری  1915م به محمود طرزی جهت نشر در سراج األخبار فرستاده است ؛ اما بعد از سپری شدن بیش از یک سال از ورود آن  ،سراج
األخبار آن را در سپتمبر  1916م (  22سنبله  1295هجری خورشیدی) به نشر رسانده و علت تاخیر در نشر را محمود طرزی چنین تذکر
داده است  « :این م کتوب قبل از یک سال به ما رسیده بود  ،افسوس مى کنیم که در بین اوراق وارده ،در یک گوشهء اداره پنهان مانده بود».
سلطان محمد خان کابلی با فرستادن ترجمهء زندگینامهء سید از « الهالل» یادآور شده است که  « :من یک کتاب دیگر عالمه را که در
تاریخ افغانستان نوشته است و نامش « تتمة البیان فی تاریخ األفغان » است نیز از زبان عربی به زبان اردو ترجمه کرده ام ،حاال به زبان
فارسی نیز ترجمه کرده ،خواهم فرستاد ».شاید تاخیر در نشر آن مقالهء نخستین و یا زندگینامه از طرف محمود طرزی ،باعث شده باشد که
سلطان محمد خان کابلی به ارسال ترجمهء کتاب سید  ،از هند به کابل ،عالقه نگیرد.

د پاڼو شمیره :له  2تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یک خدمتگار بگوییم یا شاگرد بگوییم  ،هم داشت که عرب مصری بود و بسیار با تربیه و آداب بود  .عالمه به زبان عربی
با او سخن می گفت .4
هرچه میگفت از خوبی ها وعظمت و شوکت دولت روم  ، 5بیان مىکرد  .به بسی ادیان با خبر و از علوم و فنون  ،یک دفینهء
توانگری بود  .آشنایی و رفاقت بسیار صمیمی در بین حضرت پدر و سید مشار الیه بهم رسیده بود .اعلیحضرت امیر محمد
اعظم خان نیز گرویده فضل و کماالت عالمه گردیده ومقامش را خیلی محترم می داشت  ،بعداز انقراض حکومت امیر محمد
اعظم خان و استقرار حکومت امیرشیر علی خان ،از کابل به راه پشاور عازم دیار هندوستان گردید.
عالوهء معلومات شنیدگی ما در حق عالمه سید جمال الدین ،همین بود که از زبان والد مرحوم بزرگوار خود  ،در کابل پیش
از سنهء  1882 - 81 ( 1300م) شنیده و حفظ کرده ام .اینقدر معلومات ما  ،با معلوماتی که در ترجمهء احوال سید ذکر شده ،
چندان اختالفی نیست .اما چیزی که شایان دقت و جالب نظراهمیت است  ،اینست که جنا ب عالمه مرحوم در افغانستان ،سید
جمال الدین رومی بوده و در بالد روم سید جمال الدین افغانی شده است ! ،عجبتر اینکه ایرانیانش سید جمال الدین اسعد آبادی
همدانی  6می شناسند !.
این معلومات زبانی که از زبان مبارک حضرت طرزی صاحب مرحوم در خصوص احوال حضرت سید شنیده ام  ،از
روایات موثوقهء تاریخیهء افغانیه شمرده مى شود ،زیرا به رأی العین  ،دیده و به گوش خود شنیده و به من حکایت فرموده
است .در باب احوال بیشتر از زمان حکومت اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان  ،سید مشار إلیه  ،هیچگونه معلومات از خود
ندارم .البته هر آنچه در ترجمهء احوال شان از جریدهء « الهالل» عربی ترجمه شده و در شماره « »3مذکور گردید ،
همچنان خواهد بود ؛ اما اینکه در افغانستان به زمان اعلیحضرت امیر محمد اعظم خان آمده اند و به شهرت و عنوان « رومی»
بوده اند و همین قصیده را که چند فرد آن در باال مسطور گردید  ،حضرت طرزی صاحب در مدح خود سید  ،إنشاد فرموده
اند  ،نیز به قدر ذره شبهه نباید کرد .در قصیدهء فوق به این بیت که «نه ماه روم و شامستی...الخ» رومی بودن سید را تلمیح
فرموده اند .حال آنکه در قصیدهء دیگری که بنا بر تشویق و ترغیب سید مشار إلیه ،حضرت طرزی در مدح اعلیحضرت
سلطان « عبد العزیز خان» مرحوم  ،انشاد فرموده اند  ،از بعضی بیت های آن که احوال سید را تصویر می کند ،صریحتر و
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واضحتر ،رومی بودن مشار إلیه  ،عیان می آید!.
بعضی بیت های قصیدهء مذکور را نیز استشهاداً از قرار ذیل مینگاریم:
« قصیده در مدح سلطان عبد العزیز خان مرحوم به فرمودهء سید جمال الدین رومی».
مرحوم محمود طرزی سپس  20بیت آن قصیده را با مطلع و «گریز به حکایت» و « گریز به مدح» درج نموده می افزاید:
معلومات قسم شنیدنی ما همین قدر بود که عرض شد ،ازین معلومات به همینقدر یک نتیجه دسترس مى شود که این سفر
افغانستان سید مرحوم ،بعد از سفر اول استانبول شان  8به وقوع آمده باشد.
حاال بیاییم بر معلومات قسم دیدنی خویش که اهمیت و موقعیت آن خیلی افزونتر است و آن عبارت از مالقات و صحبت و
استفاده و استفاضه ایست که مدت شش هفت ماه ،یک عمر بسیار با فیض را در استانبول به حضور آن بحر زخار علم و عرفان
به سر آورده ام .
غالبا سنهء 9 1314هجری بود که در اوراق  ،حوادث تشریف آوردن سید جمال الدین افغانی به استانبول دیده شد و در آن
اوقات ،در شام سکونت داشتیم .حضرت پدر به تحقیقات ابتداء کردند .عالمه همان عالمه بود که در افغانستان دیده شده بود .

 ) 4سید جمال الدین در جوالی  1869م از طریق بمبئی هند ،خود را به قاهره می رساند و این نخستین دیدار سید از قاهره است که
بعد از سپری کردن چهل روز در قاهره  ،وارد استانبول میگردد  .هدف من از درج این پینوشت این است که مرحوم طرزی ادعا نموده
است که سید در زمان امیر اعظم خان به کابل آمده و یک خادم عرب مصری همراه داشت  ،در حالی که پادشاهی امیر محمد اعظم خان از
اکتوبر  1867م آغاز می شود و در سپتمبر  1868م در برابر امیر شیر علی خان شکست میخورد و به ایران فرار مى کند و در آنجا
وفات می نماید .بناء داشتن خادم عرب مصری که مرحوم طرزی ذکر نموده است  ،با قرینهء نخستین سفر سید در سال  1869م به قاهره ،
قرین صواب معلوم نمی شود.
 ) 5مقصد از روم دولت عثمانیه بود .دکتور روان فرهادی
 ) 6از نوشتهء محمود طرزی در سال  1916م بر می آید که ادعای همدانی بودن سید جمال الدین ،حرف جدیدی نیست و در زمان
محمود طرزی نیز آن ادعا مشهور و زبانزد بوده است .
 )7تبصره ء کامل محمود طرزی را به خاطر اهمیتش در بخش پیوست ها ی این چاپ آورده ام ،برای آگاهی بیشتر از استدالل های
محمود طرزی  ،مبنی بر رومی بودن سید  ،به آن مراجعه شود.
 ) 8اکثر کسانی که زندگینامهء سید را نگاشته اند  ،اولین سفر سید را به استانبول  ،زمانی می دانند که سید افغانستان را برای آخرین
بار ترک گفت .شیخ محمد عبده  ،نخستین سفر سید را به استانبول  ،بعد از ترک افغانستان در زمان امیر شیر علی خان  ،به این شرح می
داند  :سفر به بمبئی  ،سپس اقامت چهل روزه در قاهره و بعدا برای نخستین بار سفر به استانبول.
 ) 9اگر تذکر سال  1314هجری قمری که مرحوم غالم محمد خان طرزی و پسرش محمود طرزی از تشریف آوری سید جمال الدین
افغانی به استانبول اطالع حاصل مى کنند  ،دقیق باشد؛ بایست یادآور شد که پدر و پسر با وجودی که در زیر سلطهء خالفت عثمانی می
زیست ند  ،از حضور سید هموطن خویش بسیار با تأخیر اطالع یافتند!! زیرا سید جمال الدین چهار سال قبل از آن تاریخ یعنی در سال 1310
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این را هم دانستند که ت ذکار ماضی مصلحتا لزوم ندارد  .از آن روز این فرزند احقر خود شان را با تنبیهات و سفارشات الزمه
و نصایح و وصایای حکیمانه  ،10محض به نیت استفاده از فیوضات علمی آن حکیم فرزانه  ،به سوی استانبول از شام اعزام
فرمودند .مدت هفت ماه در مسافر خانهء « عقارات همایونی» در محلهء « بشکطاش» اقامت نمودم .علی األکثر هر روزه  ،در
محفل عرفان منزل حضرت سید که در «نشان طاش» نام موقع قرب اقامتگاه بود  ،اثبات وجود مینمودم.
عالمه مشارإ لیه یک معدن عرفان بود ،هر کس به قدر استعـداد آالت و ادوات حواس دماغـیهء خود ،از آن معدن به استخراج
فضائل کامیاب میآمد .این هفت ماهه مصاحبت ،به قدر هفتاد ساله سیاحت را در بر دارد .مباحثه عـلمیه ،حکمیه ،فلسفیه،
سیاسیه ،اجتماعیه و غیره که هر روزه در محفل بزم حضور آن عالمه دهر جریان مییافت ،هر جمله و هر عباره آن کتاب ها
 ،رساله ها تحریر به کار دارد که در اینجا تذکار بیانات آن ،خارج حوصلهء اخبار ماست .تنها در خصوص بیان کردن عالوهء
معلومات در بعضی نقاط سوانح عمری شان که در اواخر عمر شان در استانبول در پیش چشم خود من جریان یافته و در اصل
ترجمهء حال شان که جریدهء « الهالل» نوشته و ترجمهء آن در شماره « »3اخبار ما درج شده ،از آن چیزها بحثی در میان
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نیامده ،کوشش میورزیم.
عالوهء معلومات در باب اصل ونسب عالمه سید جمال الدین ،خاندان جلیل الشأن سادات کنر که نسب مبارک شان به
صحت مسبوق است  ،بالفعل در کنر و دار السلطنه ،معزز محترم و معروف مىباشد  .البته سراج األخبار افغانیه را مطالعه
کرده  ،هرگاه در آن سلسله مبارکه «سید صفدر» و پسر شان « سید جمال الدین» موجود باشد ،خدمة لإلنسانیه ،یک دو کلمه
معلومات تحریری  ،ما را رهین لطف خواهند فرمود 12 .اما چیزی که خود من در این خصوص از زبان مبارک خود عالمه
شنیده ام  ،از قرار ذیل است :
روزی بود که بسیاری از ارباب دانش  ،در داالن بزرگ خانه اقامتگاه سید جمع بودند  ،در آن روز جناب عالمه یک قدری
آتشین مزاج بود  ،شخصی از حاضرین از بعضی از اختالفاتی که ارباب جراید و نامه نگاران در باب که و کجایی بودن
عالمه در میان آورده بودند ،باب مباحثه را باز نمود ،به راستی از باز شدن این مبحث به دل مسرور شدم که شاید جناب عالمه
یک چیزی بگویند تا این شبهه که دل را نیز همیشه در خلجان میداشت ،رفع و زایل شود .اما هزار افسوس که این آرزویم ،به
رایگان رفت  ،زیرا از زبان مبارک جناب عالمه این چنین یک سخنی نشنیدم که رفع اختالف وشبهه نماید .
نی ! بلکه مسأله را سراسر در اغالق و اشکال انداخت  .چونکه فرمود « :خوب است  ،افغانی مرا افغانی نگوید  ،ایرانی مرا
ایرانی نداند  ،ترکی مرا ترکی و اروپایی مرا اروپایی نشناسد ،اما کدام پدر سوخته در دنیا خواهد بود که جرأت کرده بگوید
 :جما ل الدین از نسل آدم و حوا نیست ؟».
این سخن را به چنان حدت و شدتی بیان نمود که طبعا آن بحث در هم پیچیده شده  ،بر دیگر وادی های نقل کالم ایجاب کرد !
بلی ! هیچ فرد آفریده این جرأت را به خیال و خاطر خود آورده نخواهد توانست که عالمه را نه تنها از نسل بنی آدم ؛ بلکه در
ملتهایی که مسائل شرقیه را از نسل بنی آدم تشکیل داده اند  ،یک وجود نادر الوجود نشمارند  «،سید جمال الدین» سید صحیح

هجری قمری ( 1892م) به دعوت سلطان عبد الحمید دوم خلیفهء عثمانی  ،لندن را ترک گفته و در استانبول اقامت گزید و حتی بسا شاگردان
موصوف از بیروت و شام به دیدنش رفتند .مثل محمد مخزومی گرد آورندهء «خاطرات سید جمال الدین» و عبد القادر مغربی که ایام اقامت
سید را در استانبول بیان کرده است و شیخ رشید رضا که برای سید از سوریه به استانبول نامه می فرستاد و عبدهللا ندیم و دیگران.
 )10در کتاب « مجموعهء اسناد و مدارک نشر نشده در باره سید جمال الدین مشهور به افغانی » آقایان اصغر مهدوی و ایرج افشار
گرد آ ورندگان و تنظیم کنندگان آن مجموعهء مهم و مفید  ،نکاتی که درج کرده اند ،خواننده می تواند اشاراتی از روابط میان غالم محمد خان
طرزی و سید جمال الدین افغانی در یابد .سید جمال الدین در صفحهء  66کتابچهء یادداشتش نوشته است  « :غزلی از طرزی افغان»
همچنان در م جموعهء یادشده درجملهء اسناد  ،مدارک وکتاب های باقی مانده از سید جمال  ،در صفحهء  78آن مجموعه  ،در شماره 330
این عبارت آمده است  « :جزوهء محتوی اشعار طرزی افغان به خط نستعلیق خوش (  8ورق ) » و در شماره  331عبارت  « :غزل و
رباعی از طرزی افغان» آمده است .ا گر آقایان اصغر مهدوی و ایرج افشار  ،آن سروده ها را نیز به چاپ میرساندند ،شاید حرف های
مهمی از آن استنباط میگردید.
 )11در اینجا بایست با افتخار یادآوری نمایم که مطبوعات مربوط به افغانستان قبل از مطبوعات مربوط به ایران  ،از زندگینامهء سید
یادآوری نموده ا ست .زیرا استوار بر اطالع من نخستین نشریهء ایرانی که به درج زندگینامهء سید جمال الدین  ،مبادرت ورزیده  ،جریدهء «
کاوه» چاپ برلین به مدیریت آقای سید حسن تقی زاده است که در شمارهء سوم سال دوم ( دورهء جدید) یعنی  21مارچ  1921م ( غرهء
رجب  1339ق) در صفحهء  5تحت عنوان « مشاهیر مردمان مشرق و مغرب» زندگینامهء سید جمال الدین را به نشر رسانده است و بار
دیگر در شمارهء نهم آن نشریه که به تاریخ  4سپتمبر 1921م ( غرهء محرم 1340ق) مقالتی تحت عنوان «تکمله راجع به شرح زندگی سید
جمال الدین اسد آبادی معروف به افغانی» به چاپ رسیده است .بناء سراج األخبار تقریبا  6سال در این زمینه  ،بر« کاوه» پیشی گرفته
است .مقالهء نخست در صفحهء  479و مقالهء دوم در صفحهء  610کلکسیون کامل « کاوه» به چاپ رسیده است.
 )12این تقاضای مرحوم محمود طرزی که کسانی که راجع به سید صفدر و پسرش سید جما ل الدین ،معلوماتی داشته باشند ،یا نام او و
پدرش در شجرة النسب سادات کنری مقیم دارالسلطنه (کابل) موجود باشد  ،به خاطر خدمت انسانیت معلومات خود را به گونهء تحریری
به ادارهء سراج األخبار بفرستند  ،ظاهرا بی پاسخ مانده است  .زیرا در سراج األخبار ،راجع به سید تا آخرین شمارهء آن  ،چیز تازه ای به
نشر نرسیده است.
شبیه همین تقاضا را شش سال بعد از محمود طرزی  ،آقای سید حسن تقی زاده  ،مدیر مسئول جریدهء « کاوه» چاپ برلین  ،در پایان
مقاله اش در شمارهء سوم «کاوه» یعنی  11مارچ  1921م چنین مطرح مىکند « :تمنای مخصوص از خوانندهگان میشود که هر کسی از
طالبین حقیقت و خدمت به تاریخ ملی که چیزی در بارهء این ایرانی بزرگ بی لقب می داند ،لطف فرموده ،به ادارهء «کاوه» بنویسد که
موجب امتنان خواهد شد «.کلکسیون کامل کاوه صفحهء »485
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النسب افغانی األصلی بود که افغانستان می بایست به خود میبالید که همچنین یک و جود نادر الوجودی ازین ملت به ظهور
رسیده است که همه دولت ها و ملت های دنیا آن را بشناسد و احترام و قدر شناسی کند و بعضی ازو چون بید بر خود بلرزند.
اما شایان حیرت این است که در خود ملت افغانستان ،آن ذات حکمت نشان مانند یک جوهر بسیار ذی قیمتی که خود کان از آن
خبر نباشد ،غیر معروف مانده اند ! آیا شایان حیرت نیست که نه در کدام صحنهء تاریخ و نه در کدام کتابخانه یادداشتی و نه در
13
السنهء عمومی  ،نه نامی ازو زبانزد باشد و نه کدام نشانی ازو مستند شده باشد!»
شادروان محمود طرزی در ادامهء این مقالهء سودمندش ،از میرزا رضای کرمانی ؛ قاتل ناصر الدین شاه ،حاالت
ابوالهدی صیادی  14که سید او را « ابو الضالل» می خواند ،بیماری  ،تداوی و وفات سید یادآوری مینماید.
از مقالهء محمود طرزی در مورد سید جمال الدین احترام وعزت می بارد و خود را یکی از هواداران و ارادتمندان سید
می شمارد؛ علی الرغم اینکه پوهاند سید سعد الدین هاشمی از زبان شادروان عبد الهادی داوی نبشته است :
« گرچه محمود طرزی سمت شاگردی سید جمال الدین افغانی را داشت ؛ ولی در مورد سید جمال الدین  ،نظر نیک ومساعد
15
نداشت».
بادرنظر داشت محتوای عالی مقالهء شادروان م حمود طرزی ،به مثابهء نخستین مقاله در مطبوعات افغانستان  ،در مورد سید
جمال و احترام و ارج فراوان به آن پیشکسوت عرصهء مطبوعات در کشور  ،در تبصره بر مقالهء موصوف  ،حقایق ذیل را
قابل یادآوری میدانم:
 - 1با در نظر داشت آنچه در باال از شادروان عبدالهادی داوی در مصاحبه ای با پوهاند سید سعد الدین هاشمی  ،نقل قول شد
 ،شاید تبصرهء محمود طرزی منبعث از همان نظر موصوف در مورد سید جمال الدین باشد و دیگراینکه رژیم سراج الملت
والدین که تحمل افکار مشروطه خواهی را نداشت  ،به هیچوجه نمىتوانست افکار انقالبی سید جمال الدین را تحمل کند و
نبشتهء محمود طرزی هم شاید از نظر حکومت وقت در مورد اندیشه های انقالبی سید جمال الدین ،مایه گرفته باشد و به همین
خاطر سراج االخبار ترجمهء سلطان محمد خان کابلی را در مورد سید جمال  ،بعد از یکسال معطلی ،به نشر سپرده است.
 - 2شادروان محمود طرزی مىگوید  ،سید جمال الدین  ،در زمان امیر محمد اعظم خان  ،به افغانستان آمد  ،حتی می افزاید
که در این مورد « به قدر ذره شبهه نباید کرد» ؛ اما این گفتهء وی با اسنادی که ما فعال در اختیار داریم  ،دقیق نمىباشد .زیرا
سید جمال الدین در سال  1283قمری در زمان حکومت محمد افضل خان رساله ای به نام « مرآة العارفین فی ملتمس زین
العابدین» را در شهر قندهار ،کتابت کرده است و همه میدانند که سلطنت امیر محمد افضل خان  ،قبل از پادشاهی امیرمحمد
اعظم خان بود.
 - 3محمود طرزی مىگوید که سید جمال الدین در افغانستان به «رومی » مشهور بود  ،نه به « افغانی » در حالی که سید
جمال الدین در سال  1283قمری در پایان رساله « مرآة العارفین» نگاشته است که « :کتبه عبد هللا جمال الدین االفغانی
الکابلی فی بلدة قندهار فی یوم األحد  2شهر ذی الحجة الحرام سنة .16 »1283
 - 4محمود طرزی از سندی که به قلم سید نگاشته شده است و خود را « من سادات کنر» گفته  ،آگاهی نداشته است ،ورنه
چنان نمی گفته است .زیرا این اسناد در زمان مرحوم طرزی به چاپ نرسیده بود.

 ) 13قابل یادآوری می داند که این مقالهء مهم تحت عنوان « احوال سید جمال الدین افغانی » از صفحهء  434تا  458کتاب قطور و
ارزشمند « مقاالت محمود طرزی در سراج األخبار افغانیه  1290- 97ش» که توسط دانشمند بزرگ دکتور روان فرهادی در سال 1355
هجری خورشیدی ترتیب و تدوین و در کابل به مناسبت هشتادمین سالگرد ارتحال سید  ،به چاپ رسیده است .و محمود طرزی این حرف ها
را فقط  19سال بعد از دیدارش با سید جمال الدین  ،نگاشته است.
 ) 14محمد بن حسن معروف به شیخ أبو الهدى الصیادي ،در منطقهء "خان شیخون" سوریه در سال (1849م) تولد یافت و از
شیوخ مشهور طریقه صوفیه رفاعیه به شمار می رفت .
او قبل از سفر به آستانه یا پایتخت امپراتوی عثمانی  ،پیشینهء رهبری سادات را در "حلب" بر دوش داشت  ،با دیدار با سلطان عبد
الحمبد دوم  ،اعتماد او را جلب کرد و به مقام شیخ االسالمی دولت عثمانی رسید .در مورد اینکه چگونه او به این مقام عالی دست یافت
برخی به این نظر اند که او مخالف اصالحگرانی نظیر "سیدجمال الدین افغاني" " ،شیخ محمد عبده" ،و"عبد الرحمن کواكبي" بود  ،و سلطان
عبد الحمید در مبارزه با آن اصالحگران به شخصی چون او نیاز داشت و دلیل دیگر مخالفت او در برابر حركت وهابیت بود که یکی از
خطرهای جدی در برابر دولت عثمانی دانسته می شد  .از همینرو تا آخر ،مورد توجه سلطان عثمانی بود و در تقرر قضات و برخی
کارمندان عالیرتبه دولت نقش داشت و با خلع سلطان عبدالحمید ،او هم تبعید گردید و سر انجام در سال  1909م وفات یافت.
از او به صفت یک شاعر نازکخیال نام برده می شود و کتاب هایی هم از او به یادگار مانده است که اسمای برخی عبارت است از :
 - 1ضوء الشمس وبني اإلسالم على خمس - 2 ،الجوهر الشفاف في طبقات السادة األشراف - 3 ،السهم الصائب لمن أذى أبا طالب- 4 ،
الفجر المنیر - 5 .الواعظ المعرب عن حقیقة المسلم المتأدب - 6 ،قالدة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه األكابر  - 7الفیض المحمدی و
المدد األحمدی ( دیوان شعر)
 « ) 15نخستین کتاب در بارهء جنبش مشروطه خواهی در افغانستان » اثر پوهاند سید سعد الدین هاشمی  ،پاورقی صفحهء 58
 ) 16تبصره باال  ،صحتش مشروط است بر اینکه  ،سید جمال الدین بعدا دو واژهء « األفغانی» و « الکابلی» را نیفزوده باشد!

د پاڼو شمیره :له  5تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زیرا دسترسی به اسناد  ،بسا اشتباهات را تصحیح مینماید که شاید مناسب باشد در همینجا از سال تولد شخص محمود طرزی
به گونهء مثال حرف زده شود .محمود طرزی خودرا متولد اول ربیع الثانی  1284هجری قمری می دانست  ،در حالی که او
در سال  1282ق تولد شده است .سردار غالم محمد طرزی  ،تاریخ تولد فرزندش محمود را چنین به نظم آورده است:
دو از حساب عدد کم کن و بگو پس از آن
شگفت نو گل عالی ز دوحه مقصود
محمود طرزی در سراج األخبار می نویسد که در سال  1284هجری قمری که والد بزرگوارم حضرت طرزی مرحوم با
اعلیحضرت امیر شیر علی خان مرحوم به محاربهء جناب سردار محمد امین خان مرحوم در قندهار رفته بودند ،و عایلهء
خودشان را از کابل طلب نمود ه بودند ،در اثنای سفر مذکور در همین مقام «غزنین» والدت عاجزانه ام به وقوع آمده است.
این جنگ  ،جنگ « کجباز» است که به گفتهء استاد روان فرهادی  ،محمود طرزی تاریخ جنگ « کجباز» را از روی سنهء
مغلوط تولد خود ،تخمین کرده است ،به جای آنکه از روی جنک « کجباز» سنهء تولد خود را تعیین کند و جنگ« کجباز» در
سال  1282واقع شده است.
استاد روان فرهادی دلیل می آورد که  :اسنادی که ما امروز به دست داریم ،محمود طرزی به دست نداشت و آن سراج
التواریخ و دیگر تواریخ آن عهد و کتاب های انگلیسی مىباشد .17
 - 5ما شخصیت های مشهوری داریم با وجودی که مردم محل ،ایشان را دقیق میشناسند  ،اما برای شان القاب دیگری
میدهند .به گونهء مثال میر سید خان العلوی که در قاهره به نام شیخ رواق االفغان  ،مشهور است و به تاریخ  14جدی سال
 1348هجری خورشیدی (  4جنوری  1970م) در قاهره وفات یافت وخودش از قلعه فرهاد کوهدامن میباشد  ،در
زادگاهش کوهدامن ،به نام شیخ مصری مشهور است.علتش این که میر سید خان العلوی یا شیخ رواق االفغان  ،در دوران
جوانی عازم مصر گردیده ودر آن سرزمین تحصیل نموده است .
شخص مشهور دیگر مولوی سید هدایت هللا  ،از چاه آب والیت تخار است که در زمان حکومت تره کی به شهادت رسید و
در مسقط الراسش چاه آب هم به نام مولوی کابلی مشهور بود  .مثال های دیگری هم وجود دارد که جهت جلوگیری از طوالت
کالم  ،صرفنظر می گردد.
 - 6برخی از هموطنان ترکیب « پدر سوخته» را که از زبان سید  ،به وسیله مرحوم محمود طرزی نقل شده است  ،دلیل ! برای
ایرانی بودن ! سید می آورند که به گمان من نمیتوان به آن استدالل کرد.
مثال در جرمنی  ،هموطنان ما به هرزبانی که حرف بزنند  ،هدفم زبان های ازبکی  ،بلوچی  ،پشتو  ،فارسی و...است ،
شمارهء بانکی را «کونتو نمر» ) (Kontonumerمىگویند و وقت مالقات را «ترمین» ) (Terminکه تاثیر زبان کشور
میزبان  ،در آن مشهود است ،به خصوص در واژههایی که زیاد کاربرد دارد و همسایگان همزبان ایرانی ما هم «پدرسوخته»
را زیاد استعمال مینمایند و حتی هموطنان من که مدتی درایران به کار فزیکی  ،مشغول بوده اند عبارت « پدر سوخته » به
اصطالح مشهورِ ،ورد زبان شان است.
مثال دیگر این که در عربستان سعودی  ،حتی کارگران عادی هموطن ما که میان هم حرف میزنند عوض « کلید موتر»،
«مفتاح سیاره» میگویند  .بناء سید جمال الدین هم که مدتی در ایران سپری کرده است ،به کار بردن ترکیب « پدر سوخته »
را نمیتوان در پهلوی دالیل متعدد افغان بودنش  ،به ایرانی بودن او حمل کرد.
 - 7مرحوم محمود طرزی خود ،از « آشنایی و رفاقت بسیار صمیمی» میان پدرش غالم محمد خان طرزی و سید جمال الدین
یادآوری می کند که حتما به زمان آشنایی ها میان آن دو در عهد امیر دوست محمد خان و اعقاب او بر میگردد .زیرا غالم
محمد خان طرزی  ،در دربار امیر دوست محمد خان لقب « ارجمند دانشمد»  18را داشت و سید هم در آن زمان طوری که
گفته میشود همرکاب امیر دوست محمد خان در جنگ هرات بود.
 - 8حتی محمود طرزی هم در همین مقالهء سراج األخبار نگاشته است که  « :اگر بگویم این عاجز نام جناب عالمه را از
هنگامی که خواندن ونوشتن فارسی را آموخته ام ِ ،ورد زبان کرده ام؛ هیچ مبالغه نخواهد بود  »..بناء محمود طرزی متولد
سال  1282قمری ( 1865م) در غزنی  ،اگر فارسی خوا ندن و نوشتن را در ده سالگی هم یاد گرفته باشد  ،با نام سید جمال
الدین قبل از سال  1875م آشنایی داشت و این آشنایی به قبل از سال  1875م بر می گردد.
 - 9محمود طرزی به قصیده ای از پدرش  ،به مصرع « نه ماه روم و شامستی » اشاره میکند که در مدح سید جمال الدین
سروده شده است و تلمیح به رومی بودن او کرده است .19
 ) 17مقاالت محمود طرزی صفحات 822- 818
 ) 18مقدمهء دیوان طرزی افغان  ،صفحهء 14
 ) 19همین قصیده را برخی از نویسنده گان به دلیل اینکه در اصل کتاب ،عنوانی سید جالل الدین آمده است  ،می گویند درمدح شخص
دیگری است؛ نه سید جمال الدین  .اما محمود طرزی  ،فرزند شاعر و برادر نسخه نویس دیوان شعر طرزی افغان  ،بهتر میداند که شعر در
مدح سید جمال الدین است  .اگرچه  70سال بعد آقای محقق حسین نایل درصفحهء  211کتاب تحقیقی اش « سیری در ادبیات سدهء سیزدهم »
می نویسد« :بعضی از دانش پژوهان ومتتبعان وطن از جمله مرحوم غبار ...و مرحوم ژوبل  ...آن را در صفت سید جمال الدین رجل
معروف کشور تصور نموده اند و یا مصلحتا ً جالل الدین را به جمال الدین تغییر داده و ضبط نموده اند».

د پاڼو شمیره :له  6تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

حتی شادروان محمود طرزی از این هم پیش رفته ؛ در ارتباط قصیدهء « طلوعیه» مرحوم پدرش در مدح سلطان عبدالعزیز
مىگوید  ...« :از بعضی بیت های آن که احوال سید را تصویر می کند ،صریحتر و واضحتر رومی بودن م شارإلیه ؛ عیان
میآید !» در مورد « رومی بودن سید » من در باال تبصره نمودم ؛ اما در مورد بیت « نه ماه روم و شامستی» بایست
یادآوری نمایم که در دیوان مرحوم غالم محمد خان طرزی ،برخالف گفتهء محمود طرزی ،عوض بیت یاد شده  ،این بیت آمده
20
است « نه ماه مصر و شامستی »..
اما در مورد مشهور بودن سید جمال الدین به رومی یا استانبولی طوری که مرحوم محمود طرزی به آن اشاره کرده است  ،در
یکی از دستنوشت های های سید که آن را در زمان امارت امیر محمد افضل خان نگاشته  ،نیز دیده شده است و من قبال
راجع به آن در بخش اول این کتاب ،در بحث رسالۀ" مرآة العارفین" اشاره کرده ام .
***
 - 2میر غالم محمد غبار :
یکی دیگر از نخبه گان کشور که در مورد سید جمال الدین نگاشته  ،شادروان میر غالم محمد غبار است که در اثر
گرانسنگش « افغانستان در مسیر تاریخ» سید جمال الدین افغانی را متولد سال  1838میالدی  ، 21در اسعد آباد کنر می داند که
در سال  1857میالدی به دربار امیر دوست محمد خان پیوست.
شادروان غبار بعد از بیان مختصر فعالیت های سید جمال الدین افغانی در افغانستان وسایر کشور ها می نگارد:
« ..همچنین سید در هند و مصر و ترکیه نهضت های جدید سیاسی به وجود آورد .باالخره این مرد بزرگ افغانی در 9
مارچ 1896در شهر اسالمبول – به مرض خناق و تداوی یک داکتر شبهه ناک به عمر  58سالگی دیده از دنیا ببست و با
قدردانی جم غفیری از مردم ترکیه در قبرستان شیوخ دفن گردید ،در حالیکه از کثرت هجوم  18 ،نفر در زیر پایهای مشایعین
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مرده بودند».
با قرینهء  58سالگی  ،امکان اینکه  1896میالدی  ،که مرحوم غبار آن را سال وفات سید میداند  ،اشتباه چاپی باشد ،غیر
محتمل به نظر میآید  ،اما تاریخ دقیق وفات عالمه سید جمال الدین روز سه شنبه  9مارچ  1897میالدی برابربا  5شوال
المکرم سال  1314هجری قمری است .

شادروان پوهاند جاوید نیز نبشته است :
گویند سردار غالم محمد طرزی قصیده ای در وصف سید جمال الدن افغانی سروده که در دیوانش ( به خط زیبای خودش) سید جالل
الدین درج و ضبط است  .ظاهرا ممدوح سید جمال الدن افغانی است که بنا بر مصلحتی آن را تغییر داده است .مطلع قصیده این است :
نسیم صبح در گلشن وزید از جانب صحرا
عبیر آمیز و روح انگیز و جان افزا
در تخلیص گوید :
جالل الدین نام آور سخن سنج و سخن پرور
خردمند و هنر گستر فلک قدر و ملک سیما
این دو بیت در مطبوعات افغانی به چشم میخورد؛ اما در قصیدهء چاپی نیست.
تو نور افغانستان اخگر  ،تو عود افغانستان مجمر
تو جان افغانستان پیکر  ،تو روح افغانستان اعضا
نه ماه مصر و شام استی که خورشید تمام استی
تو افغان را نظام استی ز رأی روشن واال
( آریانای برونمرزی  ،شمارهء سوم  1379ش)
با تایید حرف های استاد جاوید این نکته را بایست بیفزایم که قصیده در وصف سید جمال الدین به خط زیبای شاعر نه ؛ بلکه به «خط
خوش» فرزند رشیدش سردار محمد زمان خان خازن الکتب  ،نگاشته شده است؛ اما در میان کتب و اسناد مربوط سید جمال الدین افغانی ،
اشعاری از سردار غالم محمد خان طرزی ( وشاید به خط زیبای خودشان) موجود باشد که متأسفانه همکیشان ایرانی ما ؛ آن سروده ها را در
مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در بارهء سید جمال الدین مشهور به افغانی» به نشر نرسانده اند.
«
 ) 20کلیات دیوان طرزی  ،صفحهء 676
 ) 21شمار زیادی از نویسندگان اعم از افغانی  ،ایرانی  ،مصری ،ترکی و سایر کشورها در حالی که سال تولد سید را به حساب
قمری  1254می نگارند ؛ اما سال میالدی آن را  1839م درج میکنند .با درنظر داشت اینکه سید در شعبان  1254قمری تولد شده است ،
بناء به صورت یقین سال  1838م  ،سال تولد موصوف است.
قابل یادآوری است که روز شنبه اول شعبان سال  1254قمری برابر است با  20اکتوبر  1838م و  29شعبان آن سال برابر است
شنبه  17نوامبر  1838م که این زمان با برج های عقرب و قوس سال  1217هجری خورشیدی برابری مىکند.
با روز
 ) 22افغانستان در مسیر تاریخ  ،جلد اول  ،چاپ اول  ،صفحهء  ، 593چاپ کابل
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به استناد نبشتهء شادروان غبار  ،برخی نویسنده گان دیگرهم سال وفات سید را  1896م پنداشته اند که استاد بزرگوار عبد
الحی آرین پور ولوالجی در اثر ابتکاری اش « تاریخ منظوم ،افغانستان نوین درآیینه شعر» نیز همین سال  1896میالدی را
تذکر داده است .23
اما شیخ محمد رشید رضا  ،شاگرد شیخ محمد عبده که زندگینامه سید جمال الدین را استوا ر بر معلومات استاد خود،
نگاشته و آن را در سال  1931میالدی در قاهره  ،به چاپ رسانده است  ،به نقل از هفته نامهء « المؤید» شماره چاپ شده در
دهم شوال و چهاردهم مارچ سال  1897میالدی مینگارد:
« اخبار رسیده از آستانهء عالیه حاکی است که استاد فاضل و فیلسوف شهیر مفغفور له السید جمال الدین افغانی وفات یافته
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است .آن مرحوم ساعت  7و  13دقیقه بامداد روز سه شنبه پنجم شوال  ،نهم مارچ ...وفات یافت».
طوری که در باال تذکر داده شد مرحوم غبار در ادامهء تاریخ وفات سید جمال الدین  ،در کتاب گرانسنگش که  70سال
بعد از وفات سید به چاپ رسیده است  ،از کثرت هجوم و اشتراک جم غفیری از مردم ترکیه درجنازهء آن سید بزرگوار حرف
میزند و حتی اشاره به مرگ  18تن از تشییع کننده گان مینماید؛ ولی نشریهء مصری «المقطم » در  18مارچ  ،یعنی  9روز
بعد از وفات سید  ،استوار به نامه ای که از آستانه  ،پایتخت امپراتوری عثمانی فرستاده شده  ،چنین نگاشته است  :در نزد سید
 ،حین وفات تنها خادمش حضورداشت و در جنازه اش تعداد اندکی از دوستانش اشتراک ورزیده بودند و برای اینکه مردم آگاه
نشوند در ساعت  10صبح ( کمتر از  3ساعت فاصله بعد از وفات) اورا در قبرستان «شیخلر مزار لغی» (آرامگاه وابسته به
شیخان) به خاک سپردند .25
حتی بانو  Nikki.R.Keddieمحقق امریکایی دراثرش زندگینامهء سیاسی سید جمال الدین افغانی می نگارد که  :حین
وفات سید  ،تنها خادم مسیحی او  Jurji Kuchiدر کنارش حضور داشت .26
 - 3پوهاند عبد األحمد جاوید :
از نخبه گان افغانستان  ،شادروان اکادیمسن پروفیسور دکتور عبداالحمد جاوید  ،در مورد سید جمال الدین افغانی  ،در
مقاله ای که تحت عنوان«چند نکتهء تازه در باره سید جمال الدین افغانی» در شمارهء سوم مجلهء وزین آریانای برونمرزی  ،که
در خزان سال  1379هجری خورشیدی  ،به چاپ رسیده  ،نگاشته است :
« ....و باالخره در  1879مصر را ترک گفت و دوباره به هند آمد  ،انگلیس ها مراقب احوال او بودند ،در کلکته
در«البرت هال» حینی که نطق میکرد  ،رشته کالمش به اشاره پولیس قطع گردید  ،درین زمان موالنا ابو الکالم آزاد از
محصالن جوانی بود که به خطابهء سید گوش میداد  ،چنانچه او در نوشته های خود از تاثیر افکار سید در بیداری مردم هند
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کراراً نام میبرد».
در این شکی نیست که سید جمال الدین درسال  1879میالدی ،مصر را ترک گفت و دقیقتر از مصر اخراج گردید و
دوباره به هند آمد  ،آنهم از طریق بندر کراچی و مقارن ایامی که «کیوناری» در کابل کشته شد و طوری که شادروان پوهاند
جاوید تذکر داده است  ،سید در کلکته در«البرت هال » نطق کرد  .با مراجعه به آثار موجود باقی مانده از سید جمال الدین در
مىیابیم که سخنرانی سید د مورد «تعلیم و تعلم» بوده است .
استاد سید هادی خسرو شاهی در مجموعهء «رسائل ومقاالت» صفحهء  127می نگارد که سخنرانی سید به تاریخ
پنجشنبه  8نوامبر  1872میالدی در «البرت هال » کلکته ایراد شده است .اما به نظر من حرف استاد خسرو شاهی اشتباه
مىباشد؛ زیرا سید جمال الدین در سال  1872م در قاهره بود؛ نه در کلکته  28و به رویت کتاب مفید « تقویم تطبیقی هزار و
پانصد ساله هجری قمری و میالی»  8نوامبر سال  1872مصادف به روز جمعه است نه  ،پنجشنبه ، 29 .و همچنان احتمال
کمی میرود که بیانیهء سید جمال الدین درسال  1879م طوری که استاد جاوید نوشته  ،صورت گرفته باشد .
آمدن سید در ماه سپتامبر  1879م به کراچی به نبشته خود سید استوار است  ،اما پوهاند عبد الحی حبیبی در بخش
کرونولوژی کتاب پژوهشی اش « نسب وزادگاه سید جمال الدین االفغانی»  ،بیانیهء سید را در البرت هال کلکته به تاریخ 8

 )23تاریخ منظوم ،افغانستان نوین درآیینه شعر ،صفحهء 138
بایست آوری نمایم که محقق بزرگ عالمه علی اکبر دهخدا نیز در مورد سال وفات سید  ،اشتباه مى کند .عالمه دهخدا مینگارد « :
 ..پس به درخواست سلطان عبد الحمید به سال  1310هجری قمری  ،به استانبول رفت و در آنجا بود تا آنکه به سال  1314یا  15یا 16
درگذشت »..حتی عالمه دهخدا عناوین آثار سید جمال الدین افغانی را هم به گونهء دقیق  ،درج نمى کند .لغتنامهء دهخدا ،جلد پنجم  ،چاپ
دوم  ،صفحهء  7849ستون دوم.
 ) 24تاریخ األستاذ اإلمام  ،الجزء األول  ،صفحهء 92
 (25تاریخ األستاذ اإلمام  ،الجزء األول  ،صفحهء 93
 ، Sayyid Jamal ad – Din al _ Afghani A Political Bio graphy )26ص 420
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 ) 28شماره خزان  1379مجلهء آریانای برونمرزی ،صفحهء 7
) دکتور سید مخدوم رهین در صفحهء  6کتابش « آثار گزیدهء سید جمال الدین افغانی» نیز تاریخ ایراد سخنرانی سید را در «
البرت هال» کلکته  ،هشتم نوامبر سال  1872میالدی می نگارد که آنهم اشتباه است و شاید داکتر سید مخدوم رهین و استاد خسروشاهی این
معلومات را از یک منبع و یا مأخذ گرفته باشند  .آقای محسن عدوان نویسندهء کتاب «یادوارهء سیدجمال  -میرزا رضای کرمانی» عین همین
رادر صفحهء  92کتابش تکرار مى کند .خالصه تکرار نبشته های قبلی  ،تکرار اشتباهات را بار آورده است.
اشتباه
 ) 29تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالهء هـ .قمری و میالدی  ،ص 258
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نوامبر 1883م ( 7محرم 1301ق ) درج می کند  ،ولی موضوع سخنرانی را تعلیم و معلم می نویسد که شاید اشتباه چاپی
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باشد  ،درحالی که متن سخنرانی سید که در دسترس قرار دارد ،عنوان آن «تعلیم و تعلم » میباشد.
با مراجعه به تقویم یادشده  ،به وضوح فهمیده میشود که پنجشنبه  8نوامبر  1883میالدی برابر است با  7محرم الحرام
 1301قمری .زیرا جمعه دوم نوامبر سال  1883میالدی برابر است با اول محرم الحرام  1301قمری  31و با در نظر
داشت قرینهء روز پنجشنبه و  8نوامبر در نبشتهء استاد خسروشاهی ،نظر پوهاند عبدالحی حبیبی  ،در تاریخ ایراد آن
32
سخنرانی  ،قرین صواب معلوم مىشود.
زیرا منطقی نیست که سید در آغاز ورود از مصر به هند ،آن قدر مشهور شده باشد که در البرت هال کلکته  ،از او
دعوت به سخنرانی گردد .سال های  1882و یا  1883م به این دلیل منطقی تر است که سید جمال الدین ،قبل از آن سخنرانی
رسالهء «نیچریه» یا «الرد علی الدهریین» را مینگارد و در مجلهء معلم شفیق  ،مقالههایش نشر میگردد و اگر نظر ولفرد
سکاون بلنت Wilfrid Scawen Bluntصحیح باشد 6 ،ماه قبل از آ ن بیانیه ،سید سفری به امریکا داشته است و از طریق
لندن  ،دوباره به هند آمده و به خاطر انقالب «عرابی پاشا » در سال قبل از آن تاریخ (1882م) به کلکته هم احضار شده است،
با درنظر داشت این دالیل  ،سید در سال های اخیر حضورش در آن دیار ،به چهره مشهوری در هند تبدیل شده است  ،به
مقایسه سال 1879میالدی که وی بعد از اقامت  8ساله در مصر ،به هند عودت میکند.
اما نظر شخصی اینجانب با مطالعاتی که در این مورد انجام داده ام  ،با همه نظریات یاد شده تفاوت دارد  .به باور من
سید در نوامبر سال  1882م در « البرت هال» کلکته ،بیانیه اش را ایراد نموده است  .زیرا در هنگام شورش یا انقالب احمد
عرابی پاشا  ،سید جمال الدین افغانی ،مشغول فعالیت های فکری و فرهنگی در حیدر آباد دکن بود  .دکن در هند؛ منطقه مسلمان
نشین به حساب می رود.
حیدر آباد در جنوب هند موقعیت دارد و در همسایگی ایالت «تامل نادو» و «کرناتکه» و آن دو در جوار سراندیپ یا
سریالنکای امروزی.
قیام احمد عرابی پاشا در سپتمبر سال  1881م در قاهره آغاز شده بود ،با حریق و خونریزی در اسکندریه و مداخلهء
انگلیس ،آثار شکست آن پدیدار .و با عزل عرابی از وزارت حربیه در  20جوالی 1882م شکست قیام احمد عرابی  ،قطعی
میگردد و به تاریخ  15سپتمبر  1882م عرابی تسلیم نیروهای اشغالگر انگلیسی مىشود.
مقارن همین ایام  ،انگلیس در قاهره تصمیم گرفته ا ست تا احمد عرابی و یارانش را محاکمه کند و به خاطر جلوگیری از
شورش های احتمالی مسلمانان در هند  ،سید جمال الدین افغانی به مثابه کسی نگریسته مى شود که در سازماندهی شورش عرابی
پاشا نقش دارد و احمد عرابی از پیروان او به حساب می رود و حتی محمد عبده هم در همین ایام زندانی میگردد که یکی از
دالیل زندانی شدنش وجود فوتوی سید جمال الدین در محل اقامت اوست .از همینرو سید جمال الدین به شمالشرق هند یا کلکته که
در آن زمان پایتخت هند بریتانوی و مرکز قدرت انگلیس ها بود ،تبعید میگردد تا همه حرکات سید ،زیر نظر باشد.
بناء متصدیان « البرت هال» کلکته  ،وجود او را در شهر خویش ،مغتنم شمرده از او دعوت به سخنرانی میکنند و قطع
سخنرانی او توسط انگلیس ها طوری که پوهاند جاوید مینویسد ،دور از احتمال نیست.
پس از سرکوب قطعی شورش عرابی پاشا  ،به سید جمال الدین افغانی اجازه خروج از هند داده مى شود تا هرکشوری را
که میپسندد ،انتخاب کند و او نیز سفر به غرب را اختیار می کند و از طریق کانال سویس رهسپار لندن میگردد و در توقفگاه
کانال سویس در دسمبر  1882م نامهء مفصل و سراسر یأس و نومیدی خویش را به ریاض پاشا می فرستد و در آن ،راجع به
سازمان فراموسونی  ،عدم توجه توفیق پاشا خدیو مصر به وی ،و مشکالتی که حین تبعید از مصر متحمل شده  ،همراه با
مشکالتی که در بندر کراچی ،در سپتمبر  1879م به خاطر کشته شدن « کیوناری» در کابل  ،دست و گریبان شده  ،همه را
با تفصیل بیان میدارد و اینکه چرا به غرب می رود و به وطن خویش برنمی گردد چنین مینویسد :
« وترویت فی أمری و علمت أنی لو أذهب إلی بلدی ،وفی العین قذی وفیی الحلیق شیجی و فیی الکبید أوار وفیی القلیب نیار ممیا
أصیابنی ،ال أجیید فیییه بییین أهلییه وکلهییم مسییلمون ،میین إذا قصصییت قصییتی وکشییفت عیین غصییتی،یئن علییی ویتوجییع لییی و یأسییف علییی
مصابی ...فعزمت أن أذهب وان کنت صفر الیدین خالی الراحتین إلی بالد فیها عقول صیافیة وآذان واعییة وقلیوب شیفیقة وافئیدة رفیقیة
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حتی أقص علیهم مایجری علی ابن آدم فی المشرق و هدا هو سبب ذهابی إلی بلد االفرنج»....
« باخود اندیشیدم می دانستم که اگر به وطن خود بر گردم  -با چشیما ن اشیک آلیود و صیدای پیر از شیکایت و قلیب سیوزان -
در آنجییا بییاوجودی کییه همییه مسییلمان انیید  ،اگییر میین اییین داسییتانهای خییود را بییرای شییان بییازگو کیینم  ،بییاز هییم کسییی را نخییواهم
یافت که نسبت به من ابراز همدردی بکنید ،بنیاء حتیی بیدون داشیتن پیول و دسیت خیالی تصیمیم گیرفتم بیه سیرزمین هیایی مسیافرت

 ) 30نسب و زادگاه سید جمال الدین األفغانی  ،ص 6
 )31تقویم تطب یقی هزار و پانصد سالهء هجری قمری و میالدی  ،ص 261
 ) 32قرین صواب به جهتی می گویم که سید جمال الدین  ،مقارن همین ایام  ،یعنی اواخر سال  1882م  ،استوار بر برخی منابع ،
سفری به امریکا داشته است و بعدا به لندن درفته است و شاید مجددا به هند برگشته باشد ومدت ان دکی را در آن سرزمین سپری کرده باشد .
یکی از کارنامه هایش در آن زمان  ،همین سخنرانی در البرت هال کلکته باشد؛ یا اینکه دراین روزگار اقامت در هند  ،حینی که از حیدر آباد
به کلکته  ،تبعید می گردد در نوامبر سال  1882میالدی ،بیانیه اش را راجع به «تعلیم و تعلم» ایراد نموده باشد.
 ) 33نامه ها و اسناد سیاسی – تاریخی  ،ص 126
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کنم که مردم آن افکاری سالم و گوشهای شنوا و دلهای پر از محبتیی دارنید تیا مین بیه آنهیا داسیتان خیودم را بیاز گیو نمیایم و بیه
آنها بگویم که در شرق چگونه با انسانها رفتیار میى شیود و حقیوق بشیر چگونیه پایمیال مییگیردد وایین اسیت سیبب رفیتن مین بیه بیالد
فرنگ»...
بیه هرترتییب بیا دالیییل بیاال ،نظیر اینجانییب ایین اسیت کیه سییید بیانییه اش را در «البیرت هییال» کلکتیه در نیوامبر سییال  1882م
ایراد کرده است  ،نه آن طوری که استاد خسرو شاهی وداکتر سید مخدوم رهین سال  1872میىگوینید و نیه آن گونیه کیه پوهانید
جاوید و مرحوم سید قاسم رشتیا  1879م تسجیل می کنند و شاید هم نه آن گونه که عالمه حبیبی سال  1883م مینویسد.
اما در نبشته شادروان پوهاند جاوید  ،نقطهء قابل بحث حضورموالنا ابوالکالم آزاد  ،در میان شنوندهگان سخنرانی سید
جمال الدین افغانی در البرت هال کلکته است که با درنظرداشت هر چهار نظر 1872م ( خسرو شاهی و سید مخدوم رهین)
1879م (پروفیسور جاوید)1883م (عالمه حبیبی) و نظر اینجانب ( 1882م) دقیق نمیباشد.
بییه اییین دلیییل دقیییق نمییىباشیید کییه ابییو الکییالم آزاد  ،بییه قلییم خییودش نگاشییته اسییت کییه در ذوالحجییه سییال  1305قمییری یعنییی
1888میالدی تولد یافته است  ،بناء با در نظرداشت هر چهار رواییت  ،ابیو الکیالم آزاد  ،اصیال در آن تیاریخ  ،تولید نیافتیه اسیت؛
چه جای که نوجوان باشد و محصل و به سخنرانی سید هم گوش فرا دهد.
بییه خصییوص اگییر اییین معلومییات را نیییز بیفییزایم کییه ابییوالکالم آزاد ،در سییال 1888میییالدی  ،در مکییهء مکرمییه تولیید شییده
است ،نه در سرزمین هنید و در سیال  1898مییالدی یعنیی ییک سیال بعید از وفیات سیید جمیال الیدین ،همیراه پیدر دانشیمندش مولیوی
خیر الدین ،به هندوستان آمده است  ،فقط همین مسأله صیحت دارد کیه ابیو الکیالم بعید از عیودت از مکیهء مکرمیه  ،در حیالی کیه ده
– یازده ساله بود  ،همراه با پدر در کلکته  ،رحل اقامت افگندنید و سیید جمیال الیدین هیم ییک سیال قبیل از آن روییداد ،در اسیتانبول
وفات یافته بود .
اما یک نکته را نباید فراموش کرد که موالنا آزاد  ،در ماهنامه هایی که مسئولیت آن را برعهده داشت  ،مثل الهالل و
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البالغ چاپ هند ،آثار و افکار سید جمال الدین را به نشر ،میسپرد.
شادروان پوهاند جاوید در بخش دوم مقاله اش که در زمستان سال  1379هجری خورشیدی در شمارهء چهارم مجلهء
آریانای برونمرزی ،به مسئولیت پوهاند رسول رهین ،در کشور سویدن  ،به چاپ رسیده است؛ در پایان مقاله اش و قبل از حسن
ختام  -که سرودهء استاد خلیلی در مورد سید جمال الدین است  -تحت عنوان فرعی « یادآوری» می نگارد:
« پنجاه و اند سال پیش در دوران تحصیل با اتفاق ادیب نامور سرور گویا اعتمادی خدمت استاد محیط طباطبایی بودیم
تا آنجا که به یادم مانده ؛ استاد گذرنامهء سید جمال الدین افغانی را که بنا بر امر ناصرالدین شاه برای انجام ماموریتی صادر و
تازه به دست مرحوم طباطبایی رسیده بود  ،به حاضران نشان داد  .شادروان گویا اعتمادی آن را مالحظه  ،بر اصالت آن
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پاسپورت تصدیق فرمود.عکس این پاسپورت در مطبوعات هم نشر شده است.
مرحوم پوهاند جاوید ،بر این یادآوری خود تبصره  ،نه نموده است و شاید برداشت از موضوع را ،به خواننده گان واگذار
نموده باشد  ،اما دراین شکی نیست که استاد محیط طباطبایی ،طوری که از سایر نبشته هایش برمیآید ،همه «هم و غم» او،
ایرانی ثابت نمودن سید جمال الدین بود؛ از همینرو به کتاب « سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین » اثر آن مرحوم
که داستان پاسپورت سید را تذکر داده است  ،مراجعه مىکنیم و سپس بر آن تبصره مینماییم .در کتاب یادشده ،آمده است :
« در سال  1326ش  36که موضوع انتقال استخوانهای سید از اسالمبول به کابل پیش آمد و بی خبری یا غفلت برخی از
رجال نامی علم و ادب تهران که دست دولت وقت را در اقدام اساسی و جدی برای تعیین سرنوشت استخوانهای سید سست
کرده بود؛ ناگزیر در صدد تحقیق موضوع برامدم .از روی حدس صائب و تفطن و به کمک برخی قراین که از مرحوم وثیق
حضور کارمند قدیمی دفتر نخست وزیری شنیده بودم ؛ در جستجوی این گنجینهء نامعلوم به جناب آقای مهدوی نمایندهء مجلس
شوری و فرزند ارشد امین الضرب دوم مراجعه کردم و نتیجه ای به دست نیاوردم .جناب دکتر یحیی مهدوی پسر دیگر آن

 )34مقالهء « سید جمال الدین افغانی و نخبگان افغانستان» بعد از اینکه در آخرین روز های سال  1385هجری خورشیدی ،در
برخی از سایت های انترنیتی هموطنان در اروپا و امریکا ،اقبال نشر یافت؛ هموطن ارجمند و فرهیخته ای چند جلد کتاب راجع به سید
افغانی  ،جهت مطالعه برایم فرستاد که در جمله کتاب ارزشمند « سید جمال الدین افغانی و افغانستان» نبشتهء شادروان سید قاسم رشتیا  ،چاپ
مؤسسه ء بیهقی در سال  1355هجری شمسی ،هم بود .با مطالعه آن کتاب ؛ متوجه شدم که شادروان رشتیا هم در صفحهء  51اثر یاد شده
اش به حضور ابو الکالم آزاد ،در میان شنوندگان سخنرانی سید در البرت هال کلکته اشاره نموده و خوشبختانه مأخذ این نقل قول را در
صفحهء  124کتابش در بخش « فهرست حواشی و مآخذ» مجلهء معارف و مجلهء الهالل – سال  1922چاپ دهلی صفحهء  ، - 140ذکر
کرده است و شاید شادروان استاد جاوید  ،از اثر شادروان سید قاسم رشتیا ،استفاده کرده باشد  .به هرترتیب با دالیلی که در متن ارائه گردید،
خوانند گان به آن اشتباه  ،پی خواهند برد  ،یعنی در مورد حضور موالنا آزاد در جمله شنوندگان سخنران ی سید جمال الدین افغانی  ،درالبرت
هال کلکته ،حرف استاد جاوید  ،مرحوم رشتیا و هرکسی همچو ادعا داشته باشد ،صحت ندارد.
 )35شمارهء  4آریانای برونمرزی  ،زمستان سال  1379هجری خورشیدی  ،ص 6
 ) 36دقیقتر سال  1323هجری خورشیدی است ؛ زیرا تابوت سید در آغاز برج جدی  1323هجری خورشیدی از استانبول حرکت
داده شد و از طریق بغداد ،کراچی و پشاور؛ سرانجام به کابل رسید و به تاریخ  9جدی سال  1323هجری خورشیدی در محوطهء پوهنتون
کابل که در آن زمان به نام «دار الفنون کابل» یاد می گردید ،به خاک سپرده شد  .بناء سال  1326را که استاد محیط طباطبایی به آن اشاره
کرده است یا اشتباه چاپی است و یا اینکه چون استاد محیط مقالهء باال را سال ها بعد از آن رویداد یعنی در سال  1355هجری خورشیدی
نگاشته است ،شاید تاریخ دقیق انتقال تابوت را از یاد برده باشد .وهللا أعلم بالصواب.
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مرحوم که همان روز در خانهء برادر بزرگ حضور داشتند  ،حدس زدند که ممکن است منظور در میان صندوق های متعدد
اسناد و دفاتر تجارتی مرحوم جد شان که سال های دراز است در صندوقخانه های دربسته ،مانده است  ،بتوان جست و یافت و
شخصا قبول زحمت کردند  .چون حسن نیت کامل درکار بود  ،سر اولین صندوقی که گشوده شد  ،کیف و اوراق سید که منظور
اینجانب بود و در پی آن ،سایر اسناد و کتب او به دست آمد .صورت آخرین تذکرهء او را که از «وینه» صادر شده بود و توی
کیف دستی او بود در مجلهء تهران مصور بعدا انتشار یافت و عین آن در تهران به سال ( )1327بر سرور گویا شاعر
افغانی و جاوید ( پوهاند جاوید  -ف) دانشجوی افغانی ودر سال  1329در علیگر بر دکتر هادی حسن و شیخ عبد الغفار که
بزرگترین مسلمان هندی واقف بر سرگذشت سید جمال الدین بود و در سال  1331بر شیخ عبد القادر مغربی  37شاگرد قدیم
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شامی سید در دمشق عرضه داشت و در سال  1340دوباره (به) مجموعهء اسناد ملحق گشت.
استاد محیط طباطبایی فوتوهای این اسناد را در صفحات  230و  231اثر یاد شدهء خویش به چاپ رسانده است که من هم
در بخش پیوست های این رساله  ،آن را جهت مالحظهء خوانندگان ،درج خواهم کرد.
ت صویر نخستین ،تذکره مروری است که از دفتر قونسلی ایران در ویانا در سال  1889م صادر شده است که در آن سید
جمال الدین برخالف همه امضای های قبلی اش  ،در امضای خویش « شیخ جمال الدین الحسینی » نگاشته است  ،یعنی کلمه
«شیخ» را جزء امضای خویش قرارد داده است که چنی ن چیزی در امضاها معمول نیست .مثل اینکه پروفیسور برهان الدین
ربانی یا پروفیسور صبغت هللا مجددی حینی که امضا مىنمایند  ،واژهء «پروفیسور» را جزء امضای خویش قرار دهند؛ یا امام
خمینی وقتی که امضا می کند کلمهء «امام» را بر امضایش بیفزاید و یا آیت هللا سید ع لی خامنه ای در امضای خویش لقب «
آیت هللا» و یا « ولی فقیه» را نیز اضافه کند که کاری است غیر معمولی و یا خود استاد محمد محیط طباطبایی  ،خود را خود
استاد بگوید و واژهء «استاد» را جزء امضای خویش قرار دهد !!!.
تصویر دوم تذکره مروری است که از « باش شهبندریه دولت علیه ایران» در مصر صادر شده است .متنن آن به زبان
ترکی عثمانی است و در جای نام حامل آن به عربی نگاشته شده است  « :السید المحترم جمال الدین متوجه إلی اسالمبول» یعنی
آقای محترم جمال الدین روندهء استانبول است و درپایان باالی مهر ،تاریخ صدور آن چنین نگا شاته شده است « :فی یوم السبت
 13جمادی األولی  »1288یعنی روز شنبه  13جمادی األولی سال  1288هجری قمری.
تاریخ ثبت شده در این گذرنامه ،چند اشکال دارد که به بیان آن میپردازم:
 - 1به رویت سالنمای دقیق و ارزشمند « تقویم تطبیقی هزار و پانصد سالهء هجری قمری و میالدی» اثر دو دانشمند
آلمانی؛ فردناند ووستفیلد و ادوارد ماهلر  ،سیزدهم جمادی األولی سال  1288قمری ،روز دوشنبه است  ،نه روز شنبه ! زیرا
اول جمادی األولی سال  1288قمری روز چهار شنبه  ،برابر با  19جوالی  1871م است و در کشوری اسالمی مثل مصر که
در آن دوران ،تقویم به حساب ماه های قمری بود  ،اگر در آغاز ماه  ،به جهت عدم رویت هالل اشتباه میکردند ،محال بود
که در سیزدهم ماه اشتباه کنند!.
 - 2سید جمال الدین در آغاز محرم سال  1288هجری قمری ،بعد از ایراد بیانیه در دارالفنون استانبول در مورد «
صنعت» به امر سلطان عثمانی از استانبول اخراج شده است که داستان آن مشهور است  ،بناء تقریبا  4ماه و  13روز بعد  ،چرا
او دوباره به استانبول می رود؛ در حالی که رویدادهای تاریخی نشان میدهد سید جمال الدین از محرم سال  1288تا رمضان
 1296هجری قمری یا مارچ  1871تا اگست  1879م در ق اهره زندگی کرده و در آن مدت هرگز به استانبول نرفته است ،؛
مگر در سال های پسین عمر که به دعوت سلطان عبدالحمید دوم  ،خلیفه عثمانی ،از لندن رهسپار استانبول گردید.
 - 3همچنان سید جمال الدین وقتی که از هند در سفر نخستینش در سال  1286هجری قمری وارد قاهره میگردد و چهل
روز در آن شهر درنگ می کند  ،سپس بدون کدام پاسپورت و گذرنامه از قاهره رهسپار استانبول میشود؛ بناء این بار هم
می توانست اگر شوق سفر به استانبول را داشت ،بازهم بدون کدام گذرنامه سفر کند !!.
با وجود این همه تفصیل  ،به نظر من صدور پاسپورت به نام یک شخص  ،داللت به این نمی کند که آن شخص تبعه آن
کشور باشد  .حتی از دیدگاه من همین مساله پاسپورت ایرانی سید جمال الدین هم داللت به افغانی بودن سید  ،می کند  ،تا به
ایرانی بودن او .زیرا استاد جاوید مىگوید « بنا به امر ناصر الدین شاه» درحالی که صدور پاسپورت به امر پادشاه ضرورت
ندارد  ،مگر اینکه امر فوق العاده ای در کار باشد که ادارهء صدور پاسپورت یا بخش قونسلی یا تشریفات وزارت خارجه یا
وزیر خارجه نتوانند در زمینه تصمیم بگیرند .
 )37عبد ا لقادر المغربی متولد سال  1867م در الذقیه شام یا سوریه امروزی است  .جد بزرگش یوسف مفتی بزرگ مذهب احناف
در تونس به شمار می رفت .خانواده اش از مغرب عربی به مشرق عربی هجرت کردند و او در الذقیه تولد شده است .در دوران
دانشجویی در طرابلس با نام سید جمال الدین افغانی از طریق نشریه العروة الوثقی که از پاریس به لبنان می آمد آشنا شد و طوری که خودش
در اثر خود «جمال الدین األفغانی – ذکریات وأحادیث» یادآور میشود  ،با رسیدن هرشماره العروة الوثقی آن را بازنگاری میکرد و
نخسین کسی است که مجموعه کامل العروة لوثقی را در جهان عرب به چاپ آماده کرده است  .در ایام حضور سید جمال الدین در استانبول
به دیدار سید در استانبول مشرف شده است و سپس دوستی اش را با شیخ محمد عبده ادامه داده است.
عبد القادر المغربی در ادبیات عربی ید طولی داشت او که استاد ادبیات عربی در پوهن تون سوریه بود  ،هم چنان در مجامع لغوی یا
فرهنگستان های زبان عربی مصر و عراق نیز عضویت داشت .او آخرین شاگرد مستقیم سید جمال الدن افغانی به شمار میرود که در  7جون
 1956م تقریبا بعد از شصت سال پس از رحلت استادش وفات یافت.
 ) 38سید جمال الدین اسد آبادی و بیداری مشرق زمین  ،صفحات  251و 252

د پاڼو شمیره :له  11تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مگر صدور همه پاسپورت ها به امر پادشاه در ایران صورت میگرفت؟ !
به گونهء مثال در افغانستان برای اخضر براهیمی  ،نماینده قبلی سازمان ملل متحد در امور افغانستان  ،به امر آقای حامد
کرزی  ،رئیس جمهور پیشین کشور  ،پاسپورت سیاسی افغانی صادر گردید که از سطح تصمیم و صالحیت وزیر خارجه یا
رئیس تشریفات یا وظیفهء اصلی ریاست امور قونسلی ،باال بود .چون «براهیمی» خارجی بود ،سید جمال الدین هم چون
افغانی است  ،بناء به امر ناصرالدین شاه قاجار  ،برایش پاسپورت صادر میگردد  ،آنهم به گمان من در ارتباط سفری است که
سید جمال الدین جهت مذاکره با روسها به سن پترزبورگ همراه با حاج محمد حسن امین الضرب اعزام گردید و سید  39این سفر
را به خاطر مبارزه با انگلیسها پذیرفت و برای تقریب وحدت نظر روسها با شرق و مسلمانان  ،فعالیت هایی هم انجام داد که
در نامه هایش به الحاج محمد حسن امین الضرب  ،بعد از عودت اخیر الذکر به ایران  ،اشاراتی دارد و درمقاله ای از نگارنده
40
به آن اشاره شده است.
اگرچه یک نظر غیر خوشبینانه دیگرهم وجود دارد که ایرانیان به خاطر اینکه بتوانند سید را از آستانه  ،به ایران
احضارکنند  ،برایش گذرنامه ای صادر کردند تا ترکیه موصوف را به ایران تسلیم دارد ،اما ترکیه آن تقاضا را نمیپذیرد و
41
چند تن دیگری را که ترکیه در ایرانی بودن شان ،شکی ندارد  ،به جانب ایران تسلیم دهد .وهللا أعلم.
به هر ترتیب  ،به مثابه یک قضیه پذیرفته شده بایست عرض کرد که داشتن پاسپورت یک کشور  ،به هیچ وجه  ،به معنای
داشتن تابعیت آن کشور محسوب نمیگردد .ده ها هزار تن از کارگران افغانستان با پاسپورت های پاکستانی در کشور شاهی
عربستان سعودی و کشور های حوزهء خلیج فارس زندگی و کار می کنند و اکثر رهبران جهاد در سال های هجوم و اشغال
ارتش سرخ بر افغانستان ،دارای پاسپورت عربستان سعودی بودند.
من شخصا در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج  ،در میان اسناد عهد امان هللا خان و نادرشاهی  ،ده ها جلد
پاسپورت را مشاهده کرده ام که برای اتباع خارجی غیر افغان صادر شده است و یا افغان هایی که پاسپورت های خارجی شان
را آورده اند و در عوض پاسپورت افغانی گرفته اند که نمونه هایی از آن جمله را در آخر این کتاب در بخش «پیوست ها» درج
خواهم کرد.
از جمله به گونهء مثال می توان به موالنا عبید هللا سندی وزیر امور داخله در حکومت موقت هند در کابل اشارت کرد که
در عهد پادشاهی امان هللا خان حینی که مى خواست با چند تن از همفکرانش از جمله «احرار هند» به روسیه سفر کند  ،برای
شان پاسپورت افغانی صادر گردید 42و حتی در پاسپورت هایی که در زمان امیر امان هللا خان صادر شده است  ،در صفحهء
نخست آن  ،این عبارات تحت عنوان « هدایات» درج است :
« اشخاص داخله دولت که خیال رفتن خارج را داشته باشن د مطابق قواعد نظام نامه پساپورط (پاسپورت) از اداره کوتوالی
پساپورط حاصل نموده رفته میتوانند.
اشخاص خارجه که خیال آمدن دولت علیهء مستقلهء افغانیه را به نمایند( بنمایند)  ،مطابق قواعد نظام نامه مخصوص
پساپورط سفارت و قونسل خانه افغانیه ،از سفارت خانه و قون سل خانهء موصوف پساپورط حاصل داشته داخل دولت علیهء
مستقلهء افغانیه شده میتوانند».
بناء در آن زمان در ایران و سایر کشورها این امر معمول بود و به گونهء مثال کسی که مى خواست به ایران سفر کند ،
بایست پاسپورت یا گذرنامه ایرانی اخذ میکرد  ،از همینرو داشتن پاسپورت یک کشور  ،به هیچ وجه به معنای تابعیت آن کشور
نمىباشد و صادر شدن پاسورت ایرانی  -در صورت صحت آن  -برای سید جمال الدین افغانی ،به هیچ وجه به معنای ایرانی
بودن سید افغانی  ،نیست! .
 - 4میر محمد صدیق فرهنگ :
شادروان میر محمد صدیق فرهنگ (  1369- 1294هجری خورشیدی) یکی از نخبه گان و مؤرخان دیگر کشور است که
در اثر مشهور و جنجال بر انگیزش "افغانستان در پنج قرن اخیر"  43راجع به سید جمال الدین  ،تحت عنوان « معمای سید
جمال الدین» بحث کرده است.

 ) 39البته این سفر در سال  1304هجری قمری به وقوع پیوسته است  ،نه در سال  1288قمری ،آن گونه که در تذکره مرور
صادر شده از «باش شهبندریه ایران در مصر» بر می آید.
 )40به مقالهء « ایرانی نبودن » سید جمال الدین در آیینهء نامه ها و آثار خودش ،در همین کتاب مراجعه شود.
 )41اسمای آن سه تن را ناظم االسالم کرمانی درکتابش «تاریخ بیداری ایرانیان» چنین درج کرده است - 1 :میرزا آقا خان کرمانی - 2
حاج شیخ احمد روحی  - 3میرزا حسن خان خیبر الملک ،ایشان به جرم همفکری با سید جمال الدین افغانی و بودن از دوستان میرزا رضای
کرمانی  ،قاتل ناصر الدین شاه قاجار ،در  6صفر المظفر سال  1314قمری ،اعدام گردیدند.
 ) 42در آرشیف سفارت افغانستان در قاهره اینجانب به اسنا دی برخوردم که نشان میداد موالنا عبید هللا سندی تا سال  1317هجری
خورشیدی ،در همه سفر هایش از پاسپورت افغانی استفاده می کرد .یعنی از سال  1922م که کابل را به قصد روسیه ترک گفت و سپس در
سال  1923م به ترکیه رفت و بعد ها به حجاز سفر کرد تا سال  1938م که رهسپار هند بریتانویوی گرددی یعنی بیش از  15سال دارای
پاسپورت افغانی بود و نمایندگی های سیاسی افغانستان در قاهره  ،حجاز و مسکو با وجودی که می دا نستند او یک تفر هندوستانی است
،اما پاسپورتش را تمدید میکردند و باوی همکاری می نمودند.
 ) 43در چاپ نخست  ،کتاب مرحوم فرهنگ را در اختیار نداشتم  ،بناء در چاپ دوم ،این بحث را افزودم.

د پاڼو شمیره :له  12تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

مرحوم فرهنگ شک پژوهشی خویش را در مورد آنچه راجع به سید جمال نگاشته است ،چنین بازتاب میدهد :
«  ....راجع به مولد سید ،مورخین در کشورهای مختلف ،مطالب گوناگون و متناقض نوشته اند که متأسفانه جنبۀ
ناسیونالیستی و مالحظات سیاسی در آن ،بر روحیۀ کاوش و پژوهش علمی غلبه دارد.
گمان غالب آن است که سید در حوالی سال  1838در درۀ کنر افغانستان تولد شده ،بعد معلوم نیست به چه علت و در کدام
هنگام به خارج مسافرت نمود ،تا این که در موقع جنگ های داخلی پسران امیر دوست محمد خان  ،برای چندی به افغانستان
44
برگشت» .
مرحوم فرهنگ در نبشته اش بر گزارشی اتکا دارد که آن را «گزارش وکیل حکومت هند» می خواند و در معرفی وی
45
در مأخذ خویش چنین می نگارد  « :روزنامهء کابل  ،سال  ، 1868متعلق به محفظ ملی اوراق هندوستان »
مرحوم فرهنگ در مورد سید جمال الدین  ،از آن گزارش چنین نقل قول می کند  « :در حال حاضر سید استانبولی به
قدری نزد امیر عزیز است که هیچیک در دربار ،منزلت او را ندارد.او ساعتها با امیر خلوت میکند و بسا اشخاص گمان میکنند
که او باید نمایندهء روس باشد».
اندکی بعد از آن در گزارش حاوی حوادث  11الی  20فبروری  1868وکیل مذکور اطالع میدهد که  « :روابط بین امیر
46
و سید استانبولی برهم خورده و امیر خروج او را از افغانستان به سوی بخارا تقاضا نموده است» .
مرحوم فرهنگ بازهم با اتکا برگزارش گزارشنویس حکومت هند در زمانی که امیر محمد اعظم خان شکست خورده و
امیر شیرعلی خان به سلطنت رسیده است  ،حاالت سید را در آن دوران چنین بیان می کند:
« سید رومی در گذشته دو نامه خطاب به امیر ( منظور امیر شیر علی خان است – ف) و سردار محمد اسلم خان  ،حاوی
نظریات شخصی اش ارسال نمود .امیر بعد از مطالعهء نامه به این نتیجه رسید که این شخص منظور خاصی دارد و ماندن او در
کشور خطرناک است .بنا بر این دوازده تومان سفر خرج به او داده ؛ امر اخراج او را از راه قندهار و هرات به ایران صادر
47
کرد».
مرحوم فرهنگ از گزارش باال به این نتیجه می رسد که سید غالبا در دورهء امارت محمد اعظم خان  ،به کابل آمده است و
امیر بدوا با او گرم گرفته بود ،به زودی بر او بد گمان گردیده ،امر اخ راج او را به بخارا صادر نمود.
مرحوم فرهنگ همچنان نتیجه می گیرد که :
سید جمال الدین در ایام اقامت خود در کابل ،به سید استانبولی یا رومی شهرت داشت و به عنوان یک نفر خارجی و حتی
نمایندهء کدام کشور خارجی شناخته می شد ؛ نه به عنوان یک نفر اتباع امیر افغانستان.
در مورد این برداشتهایش مرحوم فرهنگ مینگارد:
« تا به دست آمدن معلومات جامعتر در موضوع  ،باید آن را به عنوان یک واقعیت تاریخی ؛ اما واقعیت مجمل و پر
48
اسرار قبول کرد».
اما تبصرهء مختصر من بر این نبشتهء مرحوم فرهنگ ،چنین است:
 - 1مرحوم فرهنگ نبایست همه حرف ها و برداشت های خویش را به گزارش یک نفر جاسوس انگلیس که حتی نامش هم
معلوم نیست ،پیوند می داد؛ آن هم گزارشی که به سال چاپ و محل چاپ و سایر مشخصات آن  ،اشاره ای نشده است  .مرحوم
فرهنگ بایست این اسناد را با نبشته ها و اسناد دیگری که در دوران آن مرحوم  ،ب ه چاپ رسیده بود  ،به ویژه با کتاب « اسناد
و مدارک چاپ نشده در باره سید جمال الدین مشهور به افغانی» که دانشگاه تهران آن را در سال  1342هجری خورشیدی ،به
چاپ رسانده است ،مقایسه میکرد؛ شاید به نتایج دیگری دست مییافت.
 - 2مرحوم فرهنگ به نقل از آن جاسوس یا و کیل حکومت هند در کابل  ،نبشته است که امیر خروج او را از افغانستان به
سوی بخارا تقاضا نموده است.
حال آنکه  ،متن اصلی چیز دیگری است  .من آنچه را مرحوم فرهنگ  ،ترجمهء گزارش وکیل حکومت هند معرفی کرده
است ،اصل متن انگلیسی آن را از کتاب «بیوگرافی سیاسی سید جمال الدین افغانی» اثر پژوهشگر امریکایی بانو
 Nikki.R.Keddieنقل می کنم و آن چنین است :
The Constantinople Syud affects to be annoyed with the Ameer,and to desire to leave
shortly for Bokhara.Probably he has some mission. 49

 )44افغانستان در پنج قرن اخیر ،صفحات 368- 367
 ) 38( )45افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص 425
 )46افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص 368
 ) 47افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص 368
 ) 48افغانستان در پنج قرن اخیر ،ص 369
-Sayyid Jamal ad Din al Afghani A Political Biography ) 49ص  42نویسندهء کتاب یعنی Nikki.R.Keddie
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د پاڼو شمیره :له  13تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترجمهء عبارت باال چنین است  « :سید (اهل) قسطنطنیه (استانبولی) وانمود کرد که از امیر آزرده است و آرزو دارد
(افغانستان) را به زودی به قصد بخارا ترک گوید .احتماال وی کدام ماموریتی دارد.
بناء در اینجا برخالف گفتهء مرحوم فرهنگ ،امیر محمد اعظم خان از سید جمال الدین تقاضا نمیکند تا افغانستان را به
قصد بخار ا ترک گوید؛ بلکه این سید جمال الدین است که قصد دارد به زودی به بخارا برود و عبارت « Probably he has
 »some mission.به حیث یک قرینه ،ثابت می سازد که تصمیم  ،تصمیم سید جمال الدین است  ،نه امیر محمد اعظم خان و
شاید هم جاسوس انگلیسی در گزارش قبلی خویش  ،سید را مزدور کدام کشور خارجی وانموده بود  ،با ارسال این گزارش ،
مى خواهد بگوید که او جاسوس روسها است ؛ به بخارا میرود تا با روسها تماس بگیرد!!.
امیر محمد اعظم خان در نامه ای که عنوان سید نگاشته و در بخش اخیر این رساله  ،اصل دستنوشت آن را درج خواهم
کرد  ،دیده مى شود که سید را با عنوان مؤدبانهء « سید سند امجدا» خطاب میکند و از مطالعهء آن برمی آید که سید از امیر
اجازهء سفر پشاور را گرفته است.
 - 3مسألهء دیگر در کتاب مرحوم فرهنگ  ،امر اخراج سید از راه قندهار و هرات به ایران ،از طرف امیر شیر علی خان
است که نه با رخدادهای تاریخی زندگی سید سازگاری دارد و نه هم به شیوهء سیاست حاکم در آن دوران  ،زیرا پژوهشگرانی
که در مورد زندگی سید تحقیق کرده اند  ،می دانند که سید جمال از امیر شیر علی خان تقاضا کرد تا به وی ،اجازه دهد که به
سفر حج برود و امیرشی رعلی خان به شرطی برای او اجازه داد که از راه «هند» برود  ،نه از راه «ایران» و این شرط منطقی
هم است و بایست زمامداری که می داند رقیبش یعنی امیر محمد اعظم خان در ایران به سر میبرد و سید هم دوست امیر
محمد اعظم خان است  ،همچو تصمیمی بگیرد و بکوشد تا این دو  ،با هم یکجا نشوند؛ بناء امیر شیر علی خان چگونه به او 12
تومان سفرخرج میدهد واو را به ایران اخراج میکند ؟!.
شرط امیرشیرعلی خان مبنی بر اجازهء سفر حج از راه «هند»  ،نه از راه «ایران» را شمار زیادی از نویسندگان نقل
کرده اند که ما به نبشتهء شیخ محمد عبده شاگرد رشید و همرزم سید که در زمان حیات سید جمال الدین یعنی در سال  1886م
آن را نگاشته و در مقدمهء « الرد علی الدهریین» آن را درج کرده است  ،اکتفا میورزیم :
شیخ محمد عبده چنین مینگارد:
« ....و لهذا رأی السید جمال الدین خیرا له أن یفارق بالد األفغان ،فاستأذن للحج  ،فأذن له علی شرط أن الیمر ببالد إیران
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کیال یلتقی فیها بمحمد اعظم و کان لم یمت بعد ،فارتحل علی طریق الهند سنه 1869(1285م) »....
از همینرو سید جمال الدین بهتردید تا افغانس تان را ترک گوید ،بناء از امیر شیر علی خان اجازه خواست تا به حج برود؛
امیر او را به شرطی اجازه داد که از راه ایران نرود تا در آنجا با امیر محمد اعظم خان که هنوز وفات نیافته بود ؛ مالقات
نکند ،او از طریق هند در سال  1285هجری قمری برابر با  1869م سفر نمود.
به هرترتیب در نبشتهء مرحوم فرهنگ ،این فرمودهء او بایست در هرمسأله ای به ویژه در مورد سید جمال الدین افغانی
نصب العین هر محقق و پژوهشگر باشد ؛ آنجایی که توصیه می فرماید تا شیوهء تحقیق علمی بدون عصبیت قومی و ملی دنبال
گردد و واقعا ً با نصب العین قراردادن این شیوه می توان بر حقایق دست یافت و بازهم به فرمودهء مرحوم فرهنگ میتوان «
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نفش واقعی او را در افغانستان آن عصر روشن ساخت».
 - 5استاد خلیل هللا خلیلی :
شخصیت و نخبهء دیگری که بایست حرف های او را در مورد سید جمال الدین افغانی درج کرد  ،ادیب فرزانه و قافله
ساالر ادبیات معاصر افغانستان استاد خلیل هللا خلیلی ( 1987- 1907م) است که به خاطر سرودهء آبدارش در مورد سید جمال
الدین لقب «استاد» را از طرف عالمه صالح الدین سلجوقی دریافت کرده است.
عالمه سلجوقی در مقدمه اش بر دیوان استاد خلیلی می نگارد:
« اولین روز ی که من خلیلی را به کلمهء استاد خطاب نمودم ،آن روزی بود که به استقبال تابوت سید جمال الدین افغانی
 ،زعیم و فیلسوف ملت افغان ،قصیده ای بس شیوا و بس ارزنده و بزرگ و عالی انشاد کرده بود که حقیقتا قابل افتخار است».
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متن کامل این قصیدهء شیوا را که در روز به خاک سپردن عظام رمیم حضرت سید جمال الدین افغانی روز شنبه 10
جدی  1323هجری خورشیدی ،بر آرامگاه او از طرف استاد خلیل هللا خلیلی خوانده شد ،تقدیم میدارم:
دهـر ،بی اهـل نظر عـــرصۀ جانفـرسایی است
سهمگین غـمکـده ای  ،رنج فزا صحرایی است
شور حـق گر نشدی مشتعل از سینــــۀ طور
اهـل انصاف نگوینـد که سینـــــا جایی است
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د پاڼو شمیره :له  14تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

آفـرینش چو تن و چشـم وی ارباب دل است
چشم اگر نیست ،جهــان پیـــکر نابینایی است
نیست گــر قافـله ساالر شناسـای طریق
کاروان رهـسپـــر منــــزل ناپیدایی است
خلق ،آشفـتۀ افکــار دالویز وی انــــــــد
هـر که بر شاهد حـق شیفـته و شیدایی است
نشود دستخوش سیر حوادث هـرگــــــــز
ای خوش آن نقـش که بر لوح قـلوبش جایی است
م لک دلها نشود فـتح به جز فـضل خدای
به حوادث نرود نقـش حقـیقـت از جای
مدتی وهم بر اندیشه جهانبانی داشت
تخت سلیمانی داشت
دیو در کشورجم
ِ
مایۀ ناز بشر،کاخ گران پایهء عدل
پیش سیالب مظالم سر ویرانی داشت
گوهر حق که همه کون ومکان قیمت اوست
در کف آز و هوس روی به ویرانی داشت
یوسف مصر حقیقت شده زندانی وهم
چشم بر بدرقۀ همت کنعانی داشت
وقت آن بود که در هم شکند بند فسون
آنکه در بازوی خود معجز عمرانی داشت
وقت آن بود که پامال کند مرز ستم
حق که برملک خدا حکم جهانبانی داشت
ناگهان پرده بر افگند فروغ تحقیق
باز آورد جهان را ز غوایت به طریق
این ضیاء بارقۀ مطلع بطحایی بود
مشعلی مقتبس ز نور یداللهی بود
تیز پرواز عقابی که به یک جلوۀ قدس
تنگ بر همت او طارم مینایی بود
نعرۀ دعوت حق بود که بیدار کند
هرگران خواب که در بند تن آسایی بود
آنکه ره گم شد گان سفر گیتی را
مشعل نور هدی ،شمع شناسایی بود
تا دمد روح نو اندر تن افسردۀ شرق
راستی در دمش اعجاز مسیحایی بود
آنکه اکنون به دل خاک سپردیم او را
دل بیدار جهان دیدۀ بینایی بود
آفتاب فضال ،نخبۀ احفاد رسول
نخل شاداب وطن ،دوحۀ زهرای بتول
آه ای سرور و سرحلقۀ روشن گهران
سید راست روان ،میـــر مبارک نظران
سنت قــــدسی آبا ز تو روشـن گردید
پسر نیـک بود حافظ دین پدران
پردۀ ظلمت دیرینۀ اوهام فـکند
پرتو فـیض تو از دیدۀ کوتهء نظران
منکر مهر درخشان نبود جز خفاش
منکر ذات تو کس نیست به جــز بی بصران
مادران ناز به فـرزند فرهمند کنند
بیشتر ناز کند بر تو وطن از دگران
مهربان مادر کشور نگران بود به تو
دگر از رنج فراق تو نباشد نگران
چاک کردند کنون سینۀ زیبای وطن
د پاڼو شمیره :له  15تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تا کنی جـای در او ای دل دانای وطن !
کوهـساری که به چرخ است ســر تمکینش
ننشیند سـر هـــر بام و دری شاهـینش
طبع شهباز ترا نیز نیفـتاد پسند
آشیانی به جهان جز قلل سنگینش
این همان خانۀ سنــگ است که پرداخت وطن
بهر آسایشت اندر دل مهر آئینش
پس ازین بر تو صبا مشک فـشان خواهـد بود
از در و دشت وطن با نفـس مشکینش
کوهـساران فـلک سا همه شب ذکر کنند
روزگاران ترا با فـلک و پروینش
هـر بهاری که شود سبز گلستان وطن
بر مزار تو کند هـدیه گل و نسرینش
شمع بالین تو افکار جوان خواهد بود
ن ور اندیشۀ صاحبنظران خواهد بود
سید ! اوالد وطـن منتظـرانند هـمه
روی بنمــا که به سویت نگرانند هـمه
پیش تابوت تو کهسار وطــن از سر صدق
بهترین گوهــر خــود باز فـشانند همه
رود های ی که به بالین تو میگفـت سرود
در قـدوم تــو کنون مویه کنانند همه
منظر دیـدۀ صاحبنظران مسند توست
جای دارد که به چشمت بنشانند همه
دست از رخنۀ تابوت برون آر که خلق
بوسه از دست تــو یکبار ستانند همه
دیر باز آمده ای عاشق دیدار تو ایم
قد علم کن که تورا دیده توانند همه
دیر باز آمده ای چشم وطن در ر ِه توست
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آرزو های همه در همه جا همر ِه توست
استاد خلیل هللا خلیلی سرودهء دیگری هم دارد که در عنوان آن چنین آمده است « :به مناسبت صدمین سال والدت حضرت
سید جمال الدین افغانی سروده شد » .و در پایان آن تاریخ  1314ش درج گردیده است که به نظر نگارنده ،دقیق نمیباشد زیرا
سید در سال  1254هجری قمری برابر با  1217هجری خورشیدی تولد شده است .به هر ترتیب این سرودهء استاد هم قصیده
ایست بس شیوا که در اینجا آن را میآورم:
طنطنهء کارگه کاینات
راز تعالی و بقای حیات
ما حصل ولذت این زندگی
مقصد خوشبختی و فرخندگی
حکمت حق بسته به دانش نهاد
عظمت این عالم کون و فساد
بر سر اسباب هنر مستدل
هست قیاسات رقای ملل
نازش هر قوم  ،به مردان اوست بسته به افکار بزرگان اوست
سید با فضل فضیلت شعار
می دهد امروز به ما افتخار
قلب قوی  ،دست توانای شرق
روشنی دیدهء بینای شرق
فخر زمین  ،نابغهء روزگار
آیت حق ،حجت پروردگار
وهم بر انداز و خرافات سوز
از اثر دانش گیتی فروز
چشم جهان بین مسلمان به خواب
بود در آن عهد پر از اضطراب
مشرق و مغرب به هم آویخته
پیکر اسالم زهم ریخته
عضو ز عضوش شده بیجا زهم
وحدت اسالم مجزا از هم
در بدل وحدت مهر و وفاق جایگزین گشته بالی نفاق
کعبهء مومن ؛ حرم کبریا
قبلهء حق  ،مهبط دین هدی
در کف امواج حوادث اسیر
بود در آن معرکهء دار وگیر

 ) 53همان مرجع صفحات 442- 439

د پاڼو شمیره :له  16تر22
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترک جدا ،کشور ایران جدا
هند جدا گشته و افغان جدا
پی سپ ر جور و جفا ،والسالم
بود نظامیه و دارالسالم
عاشق اسطورهء یونانیان
نی اثر از حکت قرآنیان
کرده به پا بر سر حرفی جدال
حکمت او منحصر قیل و قال
بارقهء نور ازل آشکار
گشت در این معرکهء هولبار
پرده بر افکند ز اسرار شرق
سید ما  ،قافله ساالر شرق
رسم کهن راه نو آغاز کرد
دیدهء بیداردالن باز کرد
تفرقه از جمع دلیران کشید
سلسله از گردن شیران کشید
تازه طریقی به فالح امم
صلح بیاورد و صالح امم
نوبت دین بر سر اهرام کوفت
سیلی حق بر رخ ایام کوفت
شیردال! پاک نژادا! سرا!
فخر وطن! فاضل نام آورا!
از خود و بیگانه بدون خالف
کرده به فضل تو جهان اعتراف
گشت به مدح هنرت تر زبان
فلسفه پیرای اروپا ،رنان
معتقد روح توانای تو
شد به شگفت از دل دانای تو
زندگی و دین به هم آمیختی
تو به جهان طرح نو انگیختی
کشور کهسار به تو سربلند
ای به تو تاریخ وطن ارجمند
ناز به خود کشور آزاد تو
می کند امروز به میالد تو
چشم بد از کشور تو دور باد
روح تو فرخنده و مسرور باد
باد زما بر تو درود و سالم
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تا ابد ای سید ذو االحترام
استاد خلیل هللا خلیلی حینی که به حیث سفیر افغانستان در بغداد ایفای وظ یفه می کرد  ،جمهوری عربی مصر در
مشورت با افغانستان تصمیم گرفت تا محفل بزرگی را تحت عنوان « فی ذکری اإلمام السید جمال الدین األفغانی بمناسبة مرور
مائة عام هجریة علی حضوره إلی مصر» یا به مناسبت سپری شدن صد سال به حساب هجری از نخستین حضور سید به
مصر  ،تجلیل و بزرگداشت به عمل آورد.
این نکوداشت که توسط مجلس اعالی شئون اسالمی مصر صورت گرفت  ،به این مناسبت هیأت عالیرتبه ای تحت
ریاست پوهاند دکتور عبد الرحیم نوین وزیر اطالعات و کلتور افغانستان به قاهره آمد که مرحوم محمد داود رئیس جمهور
افغانستان نیز به این مناسبت فرخنده  ،پیامی فرستاده بود که توسط دکتور نوین قرائت گردید .
استاد خیلی هللا خلیلی که به حیث سفر افغانستان دربغداد ایفای وظیفه میکرد عضویت هیأت افغانی را دارا بود.
استاد خلیلی راجع به زندگینامه سیدجمال الدین افغانی ،خطابهء عالمانه ای به زبان عربی ایرداد کرد که در بخش آن
چنین آمده است :
« کأنی بصوته الداوی الرزین یسمع من خان الخلیلی و قد أحاط به تالمیذه کأنی بعینیه النابضتین المشرقتین تنظران
إلینا  ،إلی حاضر الشرق  ،إلی المسلمین بقلق؛ تنظران إلی القدس إلی أولی القبلتین ،إلی أرض اإلسراء أرض األنبیاء و قد
دنسها الصهاینة األرجاس  .بید أنی أری بعینیه القلقتین ماء و ناراً .أری دموع األسی ونار الغضب .لم ال فالطائر الحر یسمع
55
صوت الشهدائ شهداء فلسطین العزیزة الجریحة المظلومة».
گوئیا صدای سنگین او از محلهء « خان خلیلی» در حالی شنیده می شود که شاگردانش پیرامون او حلقه زده اند  .گوئیا
من اورا میبینم که با چشمان متحرک و روشن خود به سوی ما مینگرد  .اوضاع شرق و مسلمانان را با نگرانی نظاره
میکند ،و به بیت الم قدس نخستین قبلهء مسلمانان و سرزمین اسراء و معراج و سرزمین پیامبران خدا چشم دوخته است ؛ به
سرزمینی که توسط صهیونیست ها ،پلید و آلوده شده است ،من در چشمان نگران سید جمال الدین افغانی آب و آتش را مینگرم
 ،اشک های غم و اندوه و آتش غضب و خشم را مشاهده می کنم ،چرا چنین نباشد؟ ،زیرا پرنده آزاد صدای شهیدان را میشنود؛
صدای شهیدان عزیز  ،جراحتدار و ستمدیدهء فلسطین را .
استاد خلیلی همچنان حاضران آن همایش بزرگ را مورد خطاب قرار داد و گفت :
" لم یکن مصلحنا األکبرنابغة الشرق قدوة الثوار نصیر المظلومین السید جمال الدین األفغانی ملک زمان واحد أو مکان ما
56
فنداؤه اإلنسانی خالد و هو تلمیذ القرآن و ابن الشرق البار و ملک األمة اإلسالمیة ».
اصالحگر بزرگ ما نابغه شرق  ،الگو و پیشوای انقالبیون و یاو ر ستم دیدگان سید جمال الدین افغانی  ،به زمان و مکان
خاصی مربوط نبود؛ بل صدای انسانی و بشر دوستانه او جاودان است و پایدار .او شاگرد دبستان قرآن ،فرزند صالح و
57
نیکوکارشرق و ِملک همهء امت اسالمی و همه بشریت می باشد.

 ) 54همان صفحات 545- 543
 ) 55 56فی ذکری اإلمام السید جمال الدین األفغانی  ،ص 25
) همان مرجع  ،ص 27
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افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

 - 6پوهاند عبد الحی حبیبی :
یکتن از نخبه گان دیگر افغانستان که در مورد سید جمال الدین نگاشته  ،عالمه عبد الحی حبیبی (1984 - 1910م) است ،
عالمه حبیبی کتاب ارزشمندی دارد به نام « نسب و زادگاه سید جمال الدین االفغانی » که  30سال قبل از امروز  58در کابل به
چاپ رسیده است و متاسفانه  ،تحقیقات مفید استاد حبیبی از طرف هموطنان ،پیگیری نشده است .
این کتاب به خاطر اهمیتی که دارد و شاید عدهء زیادی از هموطنان  ،این حرفها را برای نخستین بار درمورد سید جمال
الدین افغانی ،از زبان یک تن از پیشکسوتان عرصه پژوهش و تحقیق در افغانستان بشنوند و بخوانند ،بناء به برخی از آنچه
پوهاند حبیبی نگاشته است  ،اشاره میکنم .
عالمه حبیبی می نگارد « :سید علی پدر سید صفدر به سبب اقامت در همدان به همدانی شهرت داشت و در «دونهی پشد»
کنر مدفون است که به نام زیارت شاه همدان مشهور است » ص 33
پوهاند حبیبی در اثر یادشده اش از رقابت های فیودالی میان سید صفدر  ،پدر سید جمال الدین و بنی اعمامش پسران سید
نظیف حرف زده مىگوید  « :پسران سید نظیف غالب آمده و سید صفدر از بطن وادی کنر و « پشد » به روستاهای کنار آخرین
جنوب وادی کنر سفلی  ،جایی که شیرگړ( یعنی اسد آباد) نام دارد  ،پس نشسته بود...و در آنجا قلعه یی به نام خود «صفدری»
بنا نهاد که تا کنون هم شیرگړ و صفدری به فاصله  50کیلومتر از جالل آباد به همین نامها کاین اند و همین قریه در شیرگړ،
مولد سید جمال الدین در سال 1254ق 1838م بود » .ص 42
پوهاند حبیبی همچنان می نگارد که سید محمود پاچا از بنی اعمام سید صفدر که داماد وزیر اکبر خان بود ،حکمران
مطلق کنر شد  .سید صفدر رقیب او با فرزند و دودمانش در حدود سال  1844به کابل آورده شد که سید جمال عمری بیش
از  6و  7سالگی نداشت .ص 43 -
پوهاند حبیبی در کتاب پژوهشی اش به نکته ای اشاره میکند که شاید نخستین تصریحی باشد که یک محقق افغانی در سطح
59
بلندی چون پوهاند حبیبی آن را بیان میدارد.
استاد حبیبی مىگوید  « :سید صفدر ...برای نجات از دسایس درباری به نیت حج با اوالد و آل خود از راه قندهار و
هرات به زیارت امام هشتم و مشهد شتافت و از آنجا در اسد آباد همدان با خانوادهء قاضی میرشرف الدین حسینی  ....خویشی و
سکونت و قرابت کرد ،زیرا پدرش سید علی با همدانیان سابقه آشنایی داشت ».ص 43
استاد حبیبی می افزاید :
« آنچه لوح مرقد مسیح هللا برادر سید ،متوفا (  1296ق ) و طیبه بیگم  ،مریم و دیگر اقارب نامادری سید در اسد آباد
همدان مانده  ،از اعقاب همین خواهران و برادر او باشند که ما نظایر چنین هجرت ها و وصلتهای خانوادهگی صدها خاندان
افغانی و ایرانی را در طول تاریخ نشان داده میتوانیم » .ص 43
پوهاند حبیبی  ،همچنان مینویسد:
« سید علی جد سید جمال الدین در راه زیارت حرمین  ،راهش به همدان افتاده و مدتی در آنجا بوده و با خانواده سادات
اسد آباد همدانی آشنایی ( و شاید وصلتی ) هم داشته است  ».ص 47
سید علی وقتی که به کنر عودت میکند  ،به همدانی و شاه همدان مشهور مىشود.
استاد حبیبی در بارهء «شیرگړ» میگوید « :شیرگړ به سه حصه  :شیرگړ  ،شیرگړ عبد الجالل و شیرگړ گل محمد تقسیم
شده است که حاال مربوط ولسوالی کامه است » ص 48
همچنان استاد حبیبی گفته است  « :شیرگړ ( اسدآباد) مولد سید جمال الدین  ،در آن وقت جزو کنر شمرده می شد ».ص
51
استاد حبیبی به نقل از قاضی عبد الغفار مولف کتاب « آثار سید جمال الدین» که از محمد نادر خان درسال  1927میالدی
 ،حینی که موصوف در پاریس بود  ،درمورد زادگاه سید جمال الدین پرسیده است  ،نادر خان در جواب گفته است  « :در عالقه
موجودهء کنر در افغانستان که برای سکونت سادات مخصوص است «شیرگده» نام جایی است معنی اسد آباد  ،می دهد» ص
54
قابل یادآوری است که شیرگړ پشتو به امالی اردوی آن  ،شیرگده نوشته شده است.
استاد حبیبی میگوید  :شیرگړ ،زادگاه سید جمال الدین است  ،ولی سید چون به شاگردان عربی و ترکی و یا غربیان یا
ایرانیان می گفت که مولد من اسد آباد کنر افغانستان است  ،مرادش همین شیرگړ است که دری زبانان این جای را اسد آباد گفته
اند و اکنون فقط نام پشتوی آن باقی مانده است  .زیرا در تمام این نواحی کنر و کامه  ،مردم به زبان پشتو تکلم مىنمایند و
اسد آباد فقط ترجمه شیر گړ پشتو است.

 ) 57مبحث مربوط به استاد خلیلی در چاپ پنجم یا چاپ قاهره افزود گردید.
 ) 58اشاره به اینکه این نبشته  ،برای نخستین بار  ،در سال  1385هجری خورشیدی نگارش یافته و کتاب استاد عبد الحی حبیبی در
سال  1355هـ  .ش از طرف مؤسسهء بیهقی در کابل ،به چاپ رسیده است .
 )59اما بایست در این پینوشت تصریح کنم که عالمه حبیبی این حرف ها را بعد از نشر کتاب مهم و مفید « اسناد و مدارک چاپ نشده
در مورد سید جمال الدین مشهور به افغانی» که در سال  1342هجری شمسی از طرف دانشگاه تهران به چاپ رسید  ،بیان کرده است  ،نه
قبل از آن و شاید مشاه ده و مطالعهء عمیق آن همه اسناد  ،باعث شده باشد تا نظریات پژوهشی عالمه حبیبی با دیگران فرق داشته باشد.
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پوهاند حبیبی مینویسد :
« محقق نامدار معاصر ایران عالمه محمد قزوینی نیز گوید که این ادعاها فرضیات فی الواقع باور نکردنی است که
یکی از اهالی اسد آباد که خود را خواهر زادهء او معرفی کرده و چند سال قبل رساله یی در این خصوص منتشر ساخته است و
اعضای خانوادهء او را به عقیده خود که هنوز در اسد آباد هستند  ،یکا یک بر شمرده است ».ص 56
حبیبی بر این حرف قزوینی چنین تبصره میکند :
« با وجود اینگونه نظر محققان  ،باید از ادعاهای بی دلیل صرف نظر کرد»..
از مطالعهء کتاب پوهاند حبیبی بر میآید که سلسله انسابی را میرزا لطف هللا خان به نام خواهر زادهء سید جمال الدین
به نشر سپرده است ،استاد حبیبی  ،همه را نمیپذیرد  ،اگر صریحتر حرف بزنم  ،استاد عالمه حبیبی شاید نخستین افغان
پژوهشگری باشد که حرفهایش با ادعای ایرانیان در مورد سید جمال الدین نزدیکتر است و حرفهایش هم بر نتیجهء تحقیق و
پژوهش استوار .
استاد حبیبی مىگوید :
« ...در چنین حال ادعای لطف هللا در نسب نامهء مندرجه ،باالتر از سید صفدر و خواهران نامادری سید در اسد آباد
همدان ،نتوان پذیرفت  .ولی ما در اسناد و مدارک سید جمال الدین مکاتیب و نامههای متعدد اقارب متاخر سید را در اسد آباد
همدان میبینیم که از وجود پدر و خواهرانش در آنجا انکار نتوان کرد ».ص 60
استاد حبیبی با اشاره به ا ین اسناد مىگوید :
« ...و از تمام آن قرابت سید با این خاندان و وجود خواهران و مادر اندر و پدر و برادرش استنباط میگردد .ولی اگر
کسی بسیار بدبین گردیده و بر خالف منطق  ،این نامه ها را مجعول و با سببی از اسباب مجروح بداند ».ص 62
آقایان اصغر مهدوی و ایرج افشار در مقدمهء کتاب مهم «مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در مورد سید جمال الدین
مشهور به افغانی » مینگارند :
« محقققان هنوز نتوانسته اند به این حقیقت دست یابند که وی اصال ایرانی بوده یا افغانی  .در ایران متولد شده بوده یا در
افغانستان .متاسفانه مدارکی هم که درین مجموعه گردآوری شده است  ،هنوز این مطلب را به خوبی روشن نمی سازد .گرچه
در پیوند او و خانواده اش با اسد آباد همدان ،شکی باقی نمی ماند  ،این سؤال پیش می آید که چرا سید خود را (مطابق سند شماره
 ) 29به عنوان یکی از اهالی افغان و کابلی و از سادات کنر معرفی کرده است  ،در صورتی که خانوادهء سید به عللی که بر ما
60
مکشوف نیست و شاید روزی کشف شود  ،از افغانستان مهاجرت کرده و در اسد آباد مسکن گزیده اند».
استاد حبیبی بالفاصله بعد از نقل این قول  ،با صراحت مینگارد :
«من هم عقیده دارم که سید صفدر بنا بر عللی که در اوراق گذشته ذکر شد از شیرگړ یعنی اسد آباد کنر  ،مولد پسرش سید
جمال الدین  ،با عایله و آل خود هجرت کرد و بنا بر سابقه یی که پدرش سیدعلی شاه همدان  ،درین شهر داشته با سادات اسد
آبادی قرابت و خویشی کرده و سکونت اختیار نموده اند » ص 65
کتاب « نسب و زادگاه سید جمال الدین االفغانی » طوری که خواننده گان عزیر مالحظه میفرمایند  ،اثر تحقیقی عالمه
حبیبی  ،بهترین تحقیق افغانی راجع به سید جمال الدین است که حرف های تازه ای دارد «.بهترین تحقیق افغانی » برای این
میگویم که آنچه در مورد سید جمال الدین افغانی ،در افغانستان به نشر رسیده است  ،اکثر ثمرهء کار و پژوهش خارجی ها ،
به خصوص مصری ها  ،هندی ها  ،ترکان و ایرانیان است .
در حالی که استاد حبیبی حتی برای پیدا کردن نام اجداد و بنی اعمام سید به کتاب محاکم کنر در یکصد و چند سال قبل که
ملکیت های سادات کنر  ،در آن ضبط و ثبت است  ،مراجعه نموده و قبرهای نیاکان سید را در کنر یافته است و حرف هایی
را در مورد سید گفته که قبال مشهور نبوده است و اگر پژوهشهای استاد حبیبی ادامه می یافت  ،به گمان من ،نقطهء مشترک
میان ادعاهای افغانها و ایرانیها  ،به دست میآمد .
از حرف های استاد حبیبی ،من به این نتیجه میرسم که :
 « - 1اسعد آباد » کنر که اغلب مؤرخان در افغانستان  ،آن را  ،زادگاه سید جمال الدین میدانند  ،صحت ندارد  .چون
نخستین زندگینامهء سید در مصر  ،به قلم شیخ محمد عبده نگاشته شده است و زادگاه سید در آن نبشته ،اسعدآباد کنر درج شده
است  ،در افغانستان هم نام منطقه ای را «اسعدآباد» گذاشتند ،درحالی که ما شیرگړ داریم که به معنای اسدآباد است و نیازی به
«جعل » اسعد آباد نیست و محمد نادر شاه هم حینی که بعد از تصدی وزارت مختاری افغانستان در سال  1927میالدی در
پاریس به سر میبرد ، ،آن را می پذیرد.
بناء وقتی که سید جمال الدین اسد آبادی میگوییم ،هدف همین شیرگړ است  ،نه اسد آباد همدان .
 - 2امکان دارد « اسعد آباد کنر» که برای نخستین بار در سال  1303هجری قمری (1886م) در مقدمهء « الرد علی
الدهریین» چاپ بیروت  ،تسجیل یافت ؛ اشتباه چاپی باشد و هدف شیخ محمد عبده «اسد آباد» باشد ،نه « اسعد آباد»! به گونه
ای که عالمه محمود طرزی «اسدآباد همدان» را در سال  1916م در سراج االخبار« اسعدآباد» ثبت میکند!
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) مجموعهء اسناد و مدارک چاپ نشده در مورد سید جمال الدین مشهور به افغانی

د پاڼو شمیره :له  19تر22
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وبسایت وزین و مبارز « سرنوشت» هم در زمستان سال  1385هجری خورشیدی ،مقالتی را تحت عنوان « پرسشی چند
در مورد سید جمال الدین افغانی » به قلم آقای اسدهللا غالب به نشر رساند که یکی از پرسش های مطرح شده در آن مقالت این
بود که :
« آیا واقعیت است که تا شصت سال پیش ،منطقه ای به نام اسعد آباد در کنر وجود نداشت و گفته مى شود که حکومت
افغانستان در سال  1340اسم منطقهء «شیرگړ» را «اسعد آباد» گذاشت؟»  61و استاد حبیبی به گونهء غیر مستیقم  30سال
62
قبل به آن پرسش  ،پاسخ داده است.
 - 3پدر کالن سید جمال الدین هم گذرش به همدان افتاده است و به گفتهء استاد حبیبی  ،احتمال می رود که « وصلتی»
هم در آنجا کرده باشد و در کنر به نام شاه همدان معروف است و در کنر هم مدفون.
 - 4سید صفدر  ،پدر سید جمال الدین  ،با خانودهء به اسد آباد همدان رفته و در آنجا ازدواج نموده است.
 - 5خواهر زاده گان سید  ،آیا از زوجهء افغانی سید صفدر اند و یا از زوجهء ایرانی اش که از نبشته های استاد حبیبی ،
به صورت روشن استنباط نمیگردد ،اما اگر ادعای میرزا لطف هللا در شاگردی سید درست باشد  ،بایست مادرش  ،دختر
زوجهء افغانی  63سید صفدر باشد.
 - 6نبشته ء استاد حبیبی شعار گونه نیست و بر اسناد و دالیل استوار است و حتی حرف عالمه محمد قزوینی را که اکثر
افغانها دلیل بر افغان بودن سید جمال الدین از زبان ایرانیها میدانند  ،استاد حبیبی در تبصره بر آن  ،آن را به صورت کامل
نمیپذیرد  ،با وجود این همه ،آنچه من خود را با استاد حبیبی موافق نمیدانم  ،درس خواندن سید جمال الدین در قزوین  ،تهران
و نجف و سایر مراکز شیعی است  ،زیرا ثقافت فکری سید را  ،به برداشت من  ،اندیشه های اهل سنت و جماعت تشکیل
میدهد و مسأله به پژوهش بیشتر نیاز دارد و در اینجا معلوم نیست که آیا سید جمال الدین خرد سال ،پدرش را به اسد آباد
همدان ایران  ،همراهی کرده است و یا خیر ؟
بناء نتیجهء حرف های پوهاند حبیبی این میشود که شجره سازی میرزا لطف هللا خان و الواح قبور اجداد سید جمال
الدین ،دقیق نیست  ،یعنی باالتر از سید صفدر اعتبار ندارد؛ بلکه قبور اجداد سید جمال در کنر افغانستان است و سید صفدر به
اسد آباد همدان رفته و همسر ایرانی داشته است و در همانجا وفات یافته است .
هرگاه در همان سال  1916م به تقاضای محمود طرزی از طرف خوانندگان جریدهء سراج االخبار ،پاسخ ارائه مىگردید
ودر آن زمان که هنوز بیش از  19سال  ،از وفات سید جمال الدین سپری نشده بود ؛ شاید بنی اعمام سید در کنر  ،زنده
میبودند و پژوهشی در مورد خاندان او صورت میگرفت ،بسا از این نوع پرسش ها  ،پاسخ مییافت؛ اما کاری که عالمه
حبیبی در سال  1355هجری خورشیدی انجام داد  ،سزاوار تقدیر است و اگر پژوهشگری صالحیت علمی و شم قوی تحقیقی
استاد حببیبی را میداشت و کار  30سال قبل استاد حبیبی را ادامه میداد  ،بال ریب نکات دیگری هم در مورد سید جمال
الدین روشن میشد که متاسفانه ،ناآرامی های سه دههء اخیر که آن را در همه کاستی ها دلیل میآورند  ،میتوان ،توجه اندک
به سید جمال الدین را در سه دهه اخیر  ،معلول همین نا آرامی ها و فراهم نبودن جو مساعد برای کارهای تحقیقی و پژوهشی
در افغانسنتان شمرد.
خوانندهء ارجمند یکی از اهداف من در نگارش این مقاله ؛ اشاره به این نکته است که در افغانستان کارهای پژوهشی
راجع به سید جمال الدین کمتر انجام شده است و حتی مبالغه هایی هم در مورد او شده است  ،به گونه مثال استاد میر سعید
بریمن که «نیچریه» سید را از زبان فارسی به زبان پشتو ترجمه نموده است  ،در مقدمهء نیچریه بدون ارائه سندی  ،نگاشته
64
است که  :سید جمال الدین  ،لومړی وزیر یعنی نخست وزیر امیر محمد افضل خان بود.
خدا کند در کابل و کنر به مناسبت یک صد و دهمین سالگرد خاموشی شمع عمر سید جمال الدین افغانی  ،کارهای تحقیقی
65
تازه ای انجام گرفته باشد  ،تا عالقمندان افکار و اندیشه های سید از آن بهره ور گردند.

 ) 61حرف آقای اسد هللا غالب را – که شاید نام مستعار باشد  -بایست اینگونه تصحیح کرد که « شیرگړ» به « اسعدآباد» تغییر داده
نشده است؛ بل باالی منطقهء «چغه سرای» یا «چغان تپه» نام « اسعدآباد» را گذاشته اند؛ اما مردم محل تا هنوز آن منطقه را « چغه سرای
» می گویند .همچنان برای اینکه محاسبه  60سال قرین صحت گردد  ،بایست یادآور شوم که شاید هدف آقای اسدهللا غالب ،سال  1940م
باشد ،نه  1340هـ  .ش .
 ) 62دانشمند محترم سرمحقق عبد هللا بختانی خدمتگار به این باور است که «سدرگت» زادگاه و « شیرگړ» آموزشگاه سید جمال الدین
است.
د63سید جمال الدین د ژوندانه هدف  ،ص 19
) غالم جیالنی اعظمی در رساله اش « نابغه عصر نوزدهم» که نخستین رساله چاپ شده در مورد سید جمال الدین افغانی در
افغانستان است  -زیرا این رساله  75سال قبل در سال  1310هجری خورشیدی در کابل به چاپ رسیده است – در آن رساله؛ مادر سید از
قوم صافی کنر معرفی شده است.
 ) 64ترجمهء نیچریه به زبان پشتو از آقای میر سعید بریمن  ،که در صفحهء  6آن آمده است  « :کله چې امیر دوست محمد خان
پاچا شو  ،نو سید جمال الدین په دغه وخت کې بیخي زلمی و  ،د خپل لمړي وزیر په حیث وټاکه  ».یعنی وقتی که امیر محمد افضل خان
پادشاه شد  ،سید جمال الدین را که در آن وقت به کلی جوان بود به حیث نخست وزیر یا وزیر اول (صدر اعظم) خود انتخاب کرد .شاید
آقای بریمن این موضوع را در کتابی خوانده باشد؛ اما به مأخذ خود ،اشاره نکرده است.
 ) 65مقالهء حاضر بعد از نشر در سایت های انترنتی ،بازنگری شده و یافته های جدیدی (به ویژه در این چاپ ) بر آن افزوده شده و
تصحیحاتی هم در آن ،رونما گردیده است.
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